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РРА РОВО ES 

Б. има близу иљада година како \Србљи имају своја слова и писмо, а 

` до данас још ни у каквој књизи немају правога свог језика! Док су Србљи 

| имали своје краљеве и цареве, да се у оно доба овако млого писало, као 

WMO се данас пише по ришћанским државама, јамачно би они.почели још 

онда својим језиком писати; али се онда може биши још мање писало, 

| него што се данас пише по Турским државама ; зашо се није "требало 

и стараши да сви људи разумију оно што се пише; а неколико људи 

погли су ласно писети којепако. Оставше дипломе од наши spa- 

“Лева и од царева, и други рукописи од они времена свједоче, да је народ 

| Српски прије nem стошина година: говорно као и данас што“говори 

· (осим ђекоји Турски, и други туђи ријечи), него да су писари у писању 

мијешали народни Језик с црквеним језиком, као и данас што се ради. Н. п. 

у Душановим законима (из половине 14-те стотине година), што су Has 

"штампани у исшорији Раићевој, стоји: „И ако се nahe полуверацђ да узме 

| „Хртеппанку: aroe крадомЬ, дасе има покрстити у Хрїсшїансшво : аколисе нё 

покрсти: да мусе узме жена и деца и васђ домЬ, и онЬ дасезаточишђ. — 

„да шо село плашишђ шо бы onb плашїо ; Rone mo пожегао — Книге Царске 

_„коесе находе и коесе пзносешђ предђ сулїю, да имаютЬ сулје сматра= 
„ти, а кон пресуждуе первый уставђ Царски, штое записалђ свешли Цар 

‚ ROMY; оне Книге кое повторатошђ усшавЬ первый, да и узму судје и принв- 

осу предђ Цара — даихђ закунетђ,и кадесе зак уну — Шанице konce 

»скышаютшћЬ, и нападну где на кога, и кои кога посече, или окервавы, 

„а не до самерти, таковому шаници да се око извади, и рука да му се 

„отсечетшђ, aroan кога пїанЬ издеретшћђ, или ному папуче скине, или 

„скине кому капу или шо узметшђ" итш. д. Pank каже, да се ови закони 

(налазе у старом рукопису у архиви племените ГГ. Петра и Саве ош Те- 

келија, и да су оданде од слова до слова исписани и нашгтампани ; 

но ја би onem рекао, да су Бекоје ријечи поправљене по данашњему 

Славенском језику, H. п. omen b > свати, первый, церковь; самер- 

ти, терговацр, com Bo p нти, возврашипши, во (градђ), со (изво- 

| лентемђ), ко (домомђ) и m. д. ово би по старом рукопису морало биши 
отацЪ (као полуверацћ, парацћ, и m. д,), свеши (као што и овђе 

има Ђепишпо), првыи (или први), црковь, самрти, трговапђ, 

 сатвориши, вазвратшити, ва, са, ка (као шшои овђе има hemmo); 

Мили може бити да су и MAMME и мали јерови (b) преварили онога, који је 

исписивао. Али баш да речемо, да је и у првоме рукопису овако исто,. 

| вао што је наштампано у Ранћевој исшорији и овђе, onem је јасан зна; 
Ч Ж = ; Њ Па 
A у ` 
ро 
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даје народ Српски прије 500 година товорио взо и данас што говори, а п пи- 
сари да суи онда писали као и данас што пишу. — Тако стоји 

у дипломи кнеза Лазара, што је gama намастиру Раванлин (оној у Ресави) 

1361-ве године: „и мега (на другом мјесту сшоји мбга имећа и wb ka) 

„rab истече блато изђ мораве и упада у мораву. И omb мораве посредђ пола 

„до велике тополе. — Жацомђ до великаго пута — на кленовачку врышн- 

„му посрђађ рашкога влоча,— Сашкимђ путемЬ на шливу. — Потомђ 
„путлемђ на дъ ль. — Ва гомилу на abo. ПутемЬ деонимЬ. —Отђ ipy- 

ушке великомЬ равниномђ.—исђ заменою. — И панагюрь свете пешке | 
„на дунаву“ и т. д. А почетак је ове дипломе: „Exe omb несушїихЬ вђса sb 

бытыю приволи видимааже и невидимаа" и шако даље, Славенски , · 

да га ни један прост Србљин не може разумјеши. На печату стоји: бла- 

воверни квиођ, а на потпису благовЪрныи кнезђ и т. д. — Ето ша- 

ко су (од прилике) писане и остале све дипломе (старије и млађе од. 

ове), што се налазе којеђе. — Сад још неколиһе врсте из Српске истпо~ 

рије Ђорђија П. Бранковића, пошљедњега деспота Српскога, који је. 
умръо прије сто и неколико година (1711), из књиге треће, страна 89 (по): 

„Пьрви nemana православно кърщение тридесетолетанђ васприемђ на ce 

„бе ва Рашску Епискупило и ва цљрковђ“светихђ апостолђ кьрщаетсе пьр- 

„ви неманя именемђ Стефанћ, ва томже кършению единокупно и самодњр- 
„жавну областђ васприемћЬ и окрсшЬ држави своеи воевати заченшу ему 

„многие държави себе присвоив) дондеже Исака комнена цара констшанти-_ 
„мополсваго на свое самирително хошение привлещи вазможму бистђ, Ca- 

„мирениеже между ими биваетђ виною сею, ако Гречаски царЬ ваздастшЪ - 

„свою дащерь ва супружницу Стефану пьрвому Деспоту Сину неманину 

„пьрвому, рекшаго cremaro Сумеона Егоже гречаски Парђ ва глаголани и ва 

писани веливимђ Жӯпаномь именоваше, AKOKE отомь и више ва писани на- 

„шемь васпоминаниемь изобразихомв, и по свешомь ему приставлению ва 

„светузо omb иђго сатвореную обитель Студенички Монастирћ положенђ 
„бистњ, и Деже и синЬ его Стефанђ пьрви Деспотђ и први венчани кралђ 

„рекоми, са синомћ своимђ Радославомљњ / внукомње светаго Сумеона ва Ра» 

цехђ своих погребени Суть*)” — По овоме би сад могао рећи сваки човек, 

који не зна историје нашега језика и писања, да су овако Србљи говорили 

прије сто година ; као што мисли Енгел, да се у Карловцима врло добро 

Славенски мора говорити, зашто је Раић онђе рођен, а онако добро пише 

Славенски ; и да је Сремачки језик ближи к Росијскоме, него K Дубровач. 

коме **): и као што смо до сад сви мислили, да је Бранковић онако Hf- 

cao, као што Рапћ у својој историји на млого мјеста наводи његове ри- 

jeun, и важе: „Сице пишетђ Бранковичь”, или „Ста суть словеса Бранко-. 

 ~~“ ھن

') Ја сам ово исписао из Бранковићева рукописа, који се сад налази у 
Карловтима у митрополитској библиотеци ; и овђе | је управо онако 

наштампано, осим велико A (које у Бранковићеву рукопису стоји 
и у почетњу и ма крај; у), YM, от, и о, WMO Hi ије имала овдашња 

ипттампарија, мего је i мјесто њи метнуто у, omb, и, о, 

**) Gngel's Gefgigte des K, Ungern und feiner Nebenländer Ш, 147 Бы 154. 
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вича”; а нијесмо знали, да је Ранћ Бранковићев језик поправио по 

својој граматици! | 

Тек 1783-ће године први је Лоситеј Обрадовић казао, да треба писаши 

Српским језпком као WMO народ говори, и сам је почео, волико је знао, 

тако писати, За њим су пошли млоги учени Србљи, и за ово 59 година 

написали различне (тобоже Српске) књиге; али (за превелико чудо ) до да 

нас још немамо ни једне књиге да је управо написана по Српској грама- 

тица, као што народ говори! Ни једном списашељу није пало на ум, да 

барем за себе постави каквагођ правила у језику, и њи да се држи, него 

је писао сваки по својој вољи (како му се кад навр пера десило), шако, 

као да наш језин (осим свију језика на овом свијету) никакви правила HE» 

ма! Ово је од учени Србаља први опазио Г. архиманлриш Кенгелац,. 

нао шшо каже у предговору својега јестестшвословија: ,,Вси Ha- 

роди, и сами азычницы кийги своя по граммапискимђ бавили списа- 

ша, у nacb по правиламђ бабы Смиланы пишушєл.” Исшину овије ријечи 
Г. һенгелца посвједочиће све Српске досадашње ниг 

Два су велика узрока овој несрећи нашега језика, и овоме (прије 
нечувеном на овом свијету) покору нашему: прво, што су наши списа- 

тели све самоуци у Српском језику: зашто ми немамо још ни Буквара 

Српскога, а камо ли што више. Аво се наш списатшељ родно у вароши, 

он већ није ни чуо правога и чистога Српског језиња; ако ли се родио y 

„селу, он је у Бешяњешпву дошао у варош, и онђе за 10-— 15 година учећи 

науке на туђим језицима, мора заборавити H мислити Српски (зашто 

сви народи ме почињу с једне шр мислили о стварма; и отуд је по- 

стала она разлика између језика, што се зове својство језика). 

Кад који mako прође кроз све школе, онда постане Српски списатшељ 

(који оће); ђекоји узму Славенску грамашињу Г. Мразовића, me је прочи- 
шају: да по њој Српсни пишу; а Бекоји не шраже ни ње, него одма по. 

‚ Њемачкој ипо Латинској грамашици почну Српски писати, и не сумљајући | 

да они могу не знаши свога језика. Но ово је барем несрепа, на коју се 

myke и осшали Славенски народ: (сви, осим Руса), који на свом језику 

77 

_ немају школа ни наука: али је друго само наше, н са свим ново ка 

| овоме свијешу, т. j. што ми имамо два језика, да оћемо ишрећи 

да начинимо. Понајвише наши књижевника и веће господе Српске по Ма- 

царској кажу, да је Славенски језик (wmo имамо далас на њему биб- 

` лију и остале црквене књиге) прави Српски језик, а овај, шшо њим гово- 

ри народ (и они), да је само свињарскви и говедарски језив, и 

да је покварен од првога. А како шреба данас писати за Србље, на. 

они сви нијесу сложни, него су се подијелили на двије стране: једни кажу 

да треба писаши управо Слазенски, а народни језик оставиши са _ 

свим, као покварен, свињарски и говедарсви језин (ово барем није тако . 

_ HOBO, запппо је било људи, који су по Талијгнској и по осталој Европа 

{| "прије неколике сшошине година овако мислили и говорили о Талијанскоме, 

· Француском, Шпањолском, Англијском и о Њемачком језику, према Ла- 

тпнискога); а други (којије највише има) кажу, да не шреба управо ни Сла- 

венски ни Српски, него да народни језик треба по прављолни, H писати 

 мјешовишо између обадва језика, да се приближава KHK СОлавенскоме и да се. 

гради књижевни једић, да се Славенсци jesis опецр повраши у насза по 

A 
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оживи. Први имају врло мало списатеља (зашто слабо ко зна Славенски 

језик тако, да може књиге писаши; а ни рјечника онаковога ни граматике 

joiu нема, као што би требало, и из који би човек могао Славенски језик 

тако научити, да може књиге писати), а други имају силу Божју, који јед- 

мако поправљају језик Српски (а кашто и Славенски, кад не знаду ни Ka- 

ко је Српски Hu Славенски, н. п. мназ мјесто млаз; месЂцимљђеђц, 

мјесто мъ сяць; опомђнутшисе, с мъ тати, окервавити, ерђа 

и ш. д.), к Славенском приближавају и граде књижевни језик (зашто они 
мисле, да су књижевни језици осталије народа начињени, а не могу да 

разумију, да су сви народи почели писати оним језиком, као што говоре 

орачи и копачи, свињари и говедари, па кад се почело љепше мислиши, 

онда су и језици љепши по стал и). — А како шо они чине? Сваки по својој 

Бољи и по своме вкусу. Никаквим језиком на овом свијету није шако 
ласно писати, као овим њиовим: код њи не треба знаши никакве гра- 

машике (ни Српске ни Славенске), пре зарежи перо па пиши по своме 

= кусу, како ши кад из пера исшече“ што не знаш Српски, метни Csa- 

венски; што не знаш Славенски, метни Српски; а што не знаш ни Срп- 

сви ни Славенски , мешни како ти драго (што ши прије на ум падне): Бе 

се из два језика (и из треће главе) по својој вољи трећи гради, ту се не 

може погријешити ; само да није чисто као што народ говори, а остало 

све може поднијепи. Сад се не треба чудити, зашто се у нас књиге пие 

шу „по правиламђ бабы Смиляны”, и kako се у Српским вњигама може 

маћи: пастыревЪ, Ирак пастырей, пасшыра; момака, 
МОМБОБЂ; оваго моега; у Босной, уБачки; посшелти, дъ вїй; 
шворашЪ, творе, швору; пужаши, успужати; люблЪтьи, 

обзирешњисе, успавленЪ, успавлЪнЪ, вребллше; любу, 

молу, говору, красусе; присеби и при честных мыслей; 

изђ между нима; ушверди любовь между васЪ; у свимЪ 

его дїалекшми; шри, чешыри кораковЪ; за моћи, за чути, 

за учиши, за слушати; дали донети, чинили су доћи; корч- 

марица, крчмарица; me pH b, шрње; овде, osgb, овдте; свђ- 

ща, свђшња, свешња; ньима, нїйма, нїима, нима; ньой, 

нїой, ной; свїю, свїюхЪ, scbxb; вђшцацђ, вђбштапцћђ, Bb: 

штецћ; пасче, пашче, паще; у; джепЪ, дчепђ, чебђ; | 

месецћђ, месЂиђ, мбслиђ, мђеђићђ; шрепавице ньене, по- 

РЂстњ ея; omb нее, около Hb, бегЪ nbe и m. д^ Ж? 

Од почешка Досише]ева једнако се налази паметни људи, који желе | 

да се управо пише Сриски (као што марод говори), и пишу колико који 

зна и може. Који човек не зна ни за какву граматику, ниши за какав дру- 

ги језик осим свога, он може писати и без своје граматике; и управо 

онако као што треба: зашто му не може пасти на ум да пише друвшије, | 

мего онако Kao што се говори; такво је, и. п. могао Омир спјевати Ил п- | 

jaay и Одисеју не змајући пи писати, као и наши старци и слијст и 

што су спјевали толику силу пјесама. Али људи који су пшпо учили, и 

знаду да језик има мекаква правила, они већ не могу писапш без грама- | 

пике (већ ако да је који сам граматик): зашто би (као учени људи) све | 

ради да пишу боље него што се говори, па зато језик по својој памети 

поправљ ajy, а управо кваре и грде: MAKO, н. п. учен Србљин ny- 



үп 

тући мисли: кад се каже ору, црпу, режу, мешу, гребу, треба 

kasamun и швору, трпу, шражу, прашу, љубу; кад се каже *пу- 

жем, мећем, обрћем, треба казаши и пужати, мећаши, обр 

Каши; кад се каже удављен, треба казаши и усгављен; кад се Ka- 

же шребљаше, треба казаши и вребљаше; кад се од Славенскога 

| 

ба 

зовушъЪ, Српски каже зову, треба и од живушђ казати живу; кад 

се (у Славенском језику) каже дв оровђ, шреба казати и паст мровђ; 

кад се каже hya ћуди, и јарад јаради, шреба казаши и смрад 

смради, гад гади; кад се каже јак јачи, треба казаши и висов 

височи; над се каже међу њима, шреба казати и између њима; 

кад не треба казаши млого, него много, онда не треба казати ни 

млаз, него мназ; над не ваља назаши нам есшиши, него намје.- 

стити, онда не ваља казати ни смешаши, него смјешаши и тд. 

Из овога се види, да је и онима, који су ради, тешко Српски писати 

књиге без, рјечника и без грамашике. Ову су потребу познали већ одавно 

MAOTH маши списашељи, као што су Беноји и спомињали у својим књигама, 

Ја сам из љубави к Српскоме језику, и из Дон да би му се што 

брже помогло, прије. неколике године написао и издао на свијет Писме- 

ницу Српскога језика, само као мали углед како Србљи склањају 

имена и сгрежу глаголе, Она је изишла онакова , као што је онда од Me- 

не могла изићи прва Српска грамашика. Који су сумљали да што, 

не знаду, могли су се чему и из ње поучиши; а који мисле да све знаду, 

"они ће се подераши онакови какви су, макар им ко написао сто најбољи 

граматика. Из који сам узрока издао ону прву Српску граматику, из, 
ounje исти ево издајем и овај први Aa рјечник (и другу rpa- 
машину). у 

Ја могу слободно казаши за ове ријечи, што су oshe скупљене, да 

су све у народу познате, и да се овако изговарају као што су овђе sa- 
писане; а у народу је остало још млого ријечи, које ја, или нијесам ни- 
кад ни чуо, или ми нијесу сад могле пасти на ум. Може биши да ће се 
и у овој књизи наћи ријечи у описивању обичаја и други ријечи, којије 

нема на своме мјесту. Од нако се ова књига почела штамлати, и мени је 

ево неколико ријечи на ново пало наум, које ево овђе додајем: 

Вармеђа, f. (у Сријему, у Бачки. и 
Бан.) in дес ungrifhen Сане die 
Gefpannfhaft (жупанија), comitatus. 

Вармеђаш, m. Comitate = Herr, tabulae 
comitatus assessor etc, 

Вармећски (вармећни), ка, ко, (50» 
mitats: , comitatus , comitatensis. 

Вјеверичић, m. vide јеверичић. 
Вјеверичица, Ё. dim. v. вјеверица. 
Бјеверичја, uja, чје, vide јеверичји. 

миро, та, ‚ (Ер. ) Der іп, connivens. 

Златни праг, ш. die Stadt Prag in 
Göhmen, Praga. Србљи приповие-_ 
дају, да Турци још једном морају 
проћи Беч, и доћи до Злашнога 
прага, да им онђе коњи позобљу 
зоб, што им је оставио свети Jo- 
ван; па ће и потом оданде и жене. 
© преслицама гониши натраг. 

Искање, п. (у Сријему) vide бискање, 
ереглија, f. раб Boot, linter. 

„Дуба, f. Urt Sehife, die gur Gee und 
huf Flügen 51 gebrauchen, navigii genus, 

Ђечермшта , f. dim. y, ђечерма. | 
Hay! ' Läaterj. von einer Art баба: 
айипват ! qenê, interjectio de modo 

persellendi. 
· Мидира, m. (Рес. и Срем) аЬ жмиро. | 

Искати , иштем, vide бискати. 
Испоклањати, ам, у. pf: паф einander 

оегїфепёеп, а по. 
Испреплетатши , леКем, у. pf. паф 

einander überfedhten, perplecto , aliud. 
ex alio. 

Истоветии, на, но, wahrhaft, {162 
verissimus : исши исшовешни, раје, 
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Које, (ђе! а, aliud, partim : које ја, које 
ти; које шамо, које амо; 
отуд, које одовуд. 

(Рес.) B Којегде, | 
Којегди, (Срем.) hie und да, passim. 
Којегђе, (Ерп) Е 
Којеђе, Бе 
Ћојекако . irgend wie , utcumque. 
Којеко, којекога, irgend wer, unus al- 

tety. 

Којекуда, irgendwoþin, aliquo. 
Којекуде, Sntercalate des Cerni Georg, 

~ YOK i intercalari a Georgio. 

Ерадом, Бейїїїф, furtim. 
De, де, sane (von гле?). 
тү т. узео ма, þat {еїпєп Kopf auf- 
gefegt, аебогфЁ niht mehr, cepit im- 
Pet um (łu ма, impetus). 

Матровска, ка, һо, н. п. мјесец, 

©ешеегё:, Demetrii mensis (Octob.) 
Напабирчити, им, у. pf. пафејеп, spi- 

cilegium facio, 
Напаљепшковаши, 

бирчити, 
Неколицина (људи), einige Qeute, aliquot 

homines, 

Нурија, f der Sprengel des Popen, 
‚ die Pfarre, parochia. 
Околил, на, HO, кеса adjacens , 

vicinus. 

Очење , n. vide очпмљење. 

вујем, vide напа- 

ҮІ 

које | 

= 

Оаимити, им, у. impf. Bater nennen, 
· patrem appello. | 
Очимљёње, n. dag Baternennen , patris "| 
zE те 

` Очиши, им, уде очимити. | 
Пар, ш. у овај пар, пе, {йг diefes 

Mal, nunc. | 
Пејелачење ; п. 

5їгасїїо. 
Породица, f Die (lebende) Familie, gens : 
„Поздрави ми старца Варићака: 
„Нек'' поведе своју породицу, | 
„Породицу Варићаковиће — 

Солун, m. Zheffalonih, Thessalonica. 
Приповиједасе, кано је некакав Kae 

зивао, како су:у Солуну јевши- 
не чакшире; а други му рекао; 
То може бити, али до Солуна сто 
сомуна, а од Солуна сто сомуна 
(треба). -- 

Студеница, f. 1) ријека у Србији (бли- 
зу Новог пазара). 2) намастир (ко- 
ји се зове и Студеничка Лав» 
ра) код те ријеке. Студсничанин y 
калуђер из Студенице. Студенич“ 
ви. Ka „ко, Yon Студеница. 

Такбђер, ајифја0а, itidem, item. cf. 
mako.. 

Тепнути, нем, v, pf. ftamyfen, pulso. 
Укаљати, ам, у. pf. (mit Koth) без 
{фиш , luto maculo. 

dag Umberğiefen, cis 

, 

Ако и нијесу у овој књизи скупљене све аай. ријечи, али је по- 
стављен темељ да се скупе (колико је могуће у живом језику). Сад сваки 

зна, ђе Ке коју ријеч тражити, и ако је не нађе, виђеће да је нема, и мо- 

же је ђе записати и оставити; и тако се сад сто пуша лакше могу поку 

пиши остале ријечи, што су остале по вароду, него што би се на ново 

° почело и ове скупиле, ; 
Mimo се шиче oshe Њемачкога и Латинског језика, о шом сам pa- 

дио са Г. Копитаром, f. к. дворским библиошекаром ; али опет ако 

се ђе нађе, да су које ријечи рђаво преведене, томе сам ја крив, што 
му нијесам знао право значење вазати, а не он, што га није знао Њемачки 

или Латински истолковати. Може биши да ће млогима од наши учени 

Србаља пасти на ум код ђекоји ријечи краће и Српскима наличније ријечи 

Њемачке и Лашинске, него што смо и ми oshe мешнули ; такове ријечи 

треба забиљежити , као и оне, које се не нађу oshe. Али onem не треба 

сваки да мисли, да су оно све погрјешке, ђе он не разумије Њемачкога, 
или Латинскога“, или Српскога је гика. + Ы ен 

У рјечиику треба да се истолкује и опише што се боље може све, | 

што народ о ријечи Kojoj мисли и приповиједа: зато сам код ђекоји pn- 
речи олисао, што се краће могло, Ђекоје народне обичаје, и додао при-' 

поьијетке (и one може биши да је ђешто изостало, али додато и из- 

мишљено није запста ништа), О овоме сам особито увјерен, да Һе бити 

мило свакоме правом Србљину: зашто су ме већ од неколике“ године Mo- 

лили ђовоји од учени и знамемиши Србаља, да попис описивали народне 
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ас о њи ада ва ни 
Српске обичаје и приповијетке. — Народ наш има сванојани приновијет- 

ви mako млого, као и пјесама, и могу се раздијелиши на женске и на 

мушке, као и пјесме, Мушке су приповијешке понајвише смијешне и 

шаљиве, и тако су измишљене, као да би човек рекао да су истинише; 

а женске су дугачке и пуне су чудеса којекавви (о царским кћерима и о ба- 

јалицама). Али he ми слабо ко вјеровати и разумјеши, како је припови- 

јешке тешко писати! Ја сам се овђе, око ови Бекоји мали, толико мучио 

да би наши Ђеноји списашељи могли гошово чишав роман написати, или 

| све идиле Геснерове на Српски превести. \ 
Ја сам узјерен да Һе овај мој mpya и посао › биши мио свима нашим, 

| списатељима и књижевницима, који љубе свој народни језик, и поштују 

га као највеће благо народно, и желе му срећу и напредак; а онима ја ни- 

јесам ни жељео угодиши, који Српски говоре, а Српски језик кобе, и Ka- 

| жу да он није никакав језин, него да је поквареп, свињарснии го- 

| ведарсвијезик, 
Oshe he биши највећа вина на ортшографију ; али се надам да ће и 

|| ymom бити с моје стране сви наши књижевници, који управо знаду шшо 

|. је jesus, и што је писмо; и виђеће да се Српски језин арукчије не може 

| писати, онако као по треба. Млоги, - који не знаду што је језик, што 

ли је писмо, WMO ли је граматика, мисле и говоре, да Српски језик mpe- 

_ ба писати Славенском оршографијом ; а Србљи су виђели прије 5со година 

| да шо није могуће (зато су начинили f и ц, војије ни данас нема у 

| Славенсвим књигама); а ћеши оно wmo није могуће, не показује ли пре- 

| мало соли у глави (као што вели Г. Сава Мркал)? Ево из овије узрока вије 

| могуће Српски језик писаши по Славенској ортографији: : 
А 1) У Српском језику има гласова, којије Славенски језик нема; а ка- 

KO има гласове, мора имати и слова за њи: а) 5, н.п. смуђ, puh, р5г, 

upea, грађа, међа, дође, прође и m. д. 6)ћ, н.п. броћ, ноћ, 

"срећа, врећа, пећи, сшрићи, ножић, Sanoop. царевић и 

ош, д. (може ко рећи, да се овакове ријечи могу писати са дьи шь Е. H- 

Кул. рдьа, предьа; ношњ, пешьи, ножишь и ш. д.; истина да 

тако MAOTH нишу, али ни шо није по Славнској ортографији ! Ко ће наћи 
[у Славенском језику ь пред самогласним словом да умевшава полугласла 

слова 0). в) Y; н. п. увјеџбаши. г) у Славенском језику има ‘сливено ја, 

je уза Срељима треба и jo (да не спомињем ји), н. п. јошше, јово, 

јововина, јој, мојој, судијоми M. д. 

2) Тако исто има у Славенском језину гласова, војије Српски језик 

нема ; акад нема гласова, не требају му ни слова: а) о ми друкчије не мо 

| REMO изговориши, него нао о, а Пољаци и Крањци имају друкчији 

| глас.за о, и зашо свБави зна без инанве науке, Бе га треба писати. Hir 

Руси немају гласа за о (нао ни ми), 

ту е ааыа 

=: 

SE 

не лун; 

зашо га нијесу ни узели међу своја 
„слова. 6) ы, ово треба Пољацима и Русима, Kao и Нијемцима, Маџарима 

и Турцима; а ми мјесшо њега имамо и, н. п. син, бик, риба, доби- 

ши, миш, коришо и ш. д. зашо ни најученији наши не знаду без BCs 

| anre муке и без шруда ђе га шреба писати (н. п. far f је провео сав 

"свој вијек чашећи'и пишући Славенски и Росијски, па се у његовим књи- 

(гама onem налази доста погрјешака против ы; мислим да и није нуз 

акно овце цисаши, зашпио и сваки може шражшти у историји Рашћевој; 

% у . 
A 
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ако ли ко не узвјерује, а не буде кадар наћи, ласно ће му се показати). 
в) x, Србљи немају ни у каквој ријечи, а остали Славенски народи имају 
(те како); Србљин, H, п. не каже хлад, снаха, ходиши, орах, 

оврхао; него лад, снаа, одили, Opa, оврђаси тд. _ | 

5) Ђекоје ријечи samo не можемо писати по Славенској ортографији, , | 
вашто Һе у нас друго значитша, или ће се друкчије чатити, него што 
се говори: а) прилагашелна имена у имен. млож. пишу се у Славенском је- 

зику са Ти, н. п. мудрїп, славнти, любезнїи, милти ит, д. ато 
је у Српском језику сравнителни степен! — 6) прошен, пут, 

радост, пет, господ, лабуд и осшале млоге овакове ријечи пишу 

се у Славенском језику са ь, и изговара се н Kao њ, M нао К,а д као 5, 

и. п. госпођ, прстењ, пућ, радосћ и ш. д. Руси имају право што 
овакеве ријечи пишу са b, зашшо и тако изговарају, и у род. имају A, 

лебедь, лебедя; голубь, голубя; царь, царя; князь, вназа; 

день, дна; зять, SAMA и ш. д.: а ми кажемо лабуд, лабуда; го 

луб, голуба; цар, цара, кнез, кнеза; дан, дана; зет, sema 

и ш. д. Код ђекоји наши списатеља, који не питу f, а држе се Славенске 

ортографије, кад видимо написано петь, мора се погађаши, или треба 

amuma пет (fünf), или пећ (der Ofen)! в) ми морамо на ђекојим mje- 

стима b додавати ђе га нема у Славенском језику: ми говоримо, н. п. 

коњи, коњем, коњски; учитељи, учишељем, учитштељсви; 

на земљи, у пустињи; вољи, вољите; пењи, пењитше; жњи, 
жњитше; MEDH, мељите; њива, књига, гњида, гљива, зем» 

љица, вишњица , пањић и т. д. а по Славенској ортографији то би | 

требало писащи (и чатипи, као што је написано ) кони, конемЪ, 

конски; учишели, учителемђ, учителски; на земли, у ny- 

стани, коли (oshe би Бачванин помислио да се што говори O коли» 

ма), колите; жни, жнише; нива, книга, глива, землица, 
вишница и т. д. | а 

4) Ђекоје се ријечи Српске не могу никако ии записати по Славен» | 
ској ортографији: а) имена која се свршују на ља и ња, у твор. јед-н.п, | 

земљом, сабљом, постељом, пушањом, робињом, срдњом, | 

слрдњом и п, д. (ано би ко рекао да пишемо земльом, саблвом, 

путаньом и ш. д. али ни то није по Славенској ортографији, као ни 

предња). б) Кад се Бешто у пјесмама изосшави е послије j> н. п. | 

„Да } у момка своја majka, | k 

„За дан би му гласе чула, р 

„А за други разабрала, y 

„А за трећи на гроб дошла ; ý 

„A^ j у момка туђа мајка — i 

„Да у у mene, лале Лазо, што j у цара благо — | 
„Оно j’ главом Шиподер војвода — | 

„Оно j mewan бојак без престанка — үң 

„Видиш Луко Kano j у Лозиици — | 

„Док j' у мене моји капетана и т. д. er 

5) У Ерцегогачком се нарјечију говори једиако лијепо, млијеко, TH Hy |en 
je љдо и т. д. а у пјес мама се, KAA затре ба, изостави и, па се njega d Е 

казује мл јеко, AJENO, гн'јездо и ш. A, н. п. “4 
38. 
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А 

„Од Космаја гнјезда соколова —. үүн | |, 
„И Турскијем мл'јеком задојила == 
„Л'јепо и је Ђорђе дочекао — 

| ‚„Лјепо ши ме бјеше обасјало — 

Ко (и како) може овакове ријечи записати по Славенској оршографији ? 

Може бити да би у Ћирилово вријеме било добро записано са Ъ, н. пе 

тибздо, abno, млЂЪнко, али се данас mo чапи weno, мљеко, гњез- 

' до; а Србљин не ће weno, гњездо, мљеко, него оће лјепо, гијез- 

до, млјеко. т) гръоце, умрљо“"), овръао, подупръо, сашръо, 
и остале овакове ријечи, 

Из овога свега мислим, да`ће сваки паметан човек признати, да се 

Српски језик Славенском ортографијом не може писати. А кад 

се Славенска ортографија у Српском језику мора покварити (као што 

се покварила како је Србљин умочио перо и почео Српски да пише), и Срп- 

ска остати олет. пуна крпежа n нашеге; зато мислим да је најпамешније, 

да ми за Српски језик начинимо ортографију са свим нао што треба 

(да нам могу завидити сви остали народи Европејски). Зато сам ја овђе 

начинио три нова слова, ш. j. Б, љ, њ, и узео сам j. Ниједан паметан чо- 

век не може рећи, да нам ова слова не требају, а облик њиов ако се 

„номе не допадне, то је ласно поправити; ни остала слова нијесу из NO- 

"чешка била шако лијепа, као што су данас. Може бити да се j коме зато 

не Ке допасти, што је Лашинско; и шо је ништа; ми имамо и више 

"слова једнакије с Латинскима, н. п. а, е, о, K, иш, д. а и Латинска су 

слова од Грчквије, као и наша. Ја сам у првој граматици Српској био 
узео наше ї мјесто j, но будући да је ï код нас било до сад самогласно 

слово, зато се људи једнако мешу, и не могу да се навикну чашити га 

Kao ]; а j не може нико apys! ије чатиши, него онако као mmo шреба, 

“Да је у Грчком језику било j, заиста св. Ћирилу не би никад пало на ум, 

| да начини яи ю; но будући да у Грчком језику нигђе нема ја, је, ју, 

samo је св. Ћирило свезао а, е, у, са 1 (ra, FE, юу), да не би људи ча. 

"пили Ha, ие, иу (као што egoja чаше у мојој граматици); а иже је са 

слишном (й) посшало скоро у Русији, само му је надмешнуш онај по- 

|  ешически знак (~) да се зна да је крашко. — Још може ко рећи да нам 

| треба n'h; исшина да у нашим ријечима нигђе не треба, већ ако за 

смијање (ра! ра! ра!) и за ар! 05! иђ!, али због myu имена и презимена 

| не би сувише било да га имамо (н. п. Haler, Hagedorn, Hamburg, Haag; 
| Руси пишу Галлерђ, Гагедорић, Гамбургђ, Tara, а ми за сад 
можемо, и морамо писаши Аллер, Агедорн, Амбург и m. д:), но ја 

сам га за сад оставио коме другоме нека га гради. 

| Ево већ прва ји највећа рецензија против овога Српског рјечника 

| изиђе прије од њега. Може бити да се она почела писати још прије двије 

| "тодине, вад је прво објавленије изишло о "Српском рјечнику j и зато је од 

| оне стране, aumo не признаје да народ Српски има свој језик, онако “iae , 

| | мешна свједочанотва на шо жолуна и саставила (вала Богу! · само кад 

1) Ђекоји наши списатељи пишу ум рео, а у женскоме роду {ү Pag 

e Ror ! 7 бај 



иЛинде у Баршави, и други сваки који жели (макар био у Лондону, или 

= ХП اک 

ве они један иут пред свијетом почеше бранити, и о том препирати). 

Све њиове осшале рецензије против Српскога рјечника и језика. морају се 

на њој оснивати; зашто она каже: да је данашњи наш црквени језик 

прави Сриски језик од старине; а овај што. њим данас говори народ 

Српски, да је покварен и испогањен, и да се у правоме грамати- 

ческом смислу не може ни назваши језиком и ш. д. Већ није потребно | 

више да ја на ово сад редом одговарам, затишо је одговорио онај, коме | 

је говорио Г. рецензент, него ћу само да речем неколико ријечи о ономе, | 

штшо управо иде на мене самога: ; | | 

1) „Да моја граматика не зна никакве благовкусне критике, и да учи 

све наопако." Који човек жели доказати, да Србљи немају другога језика | 

осим Славенскога, не само што по њега свака Српска грамашнка мора | 

учити наопако, него да азко може он би M Србље све у једну врећу | 

сшрпао па завезао, или у шивву саћерао па затисвуо, да не чује свијет | 

како они говоре, него да се њему све мора вјеровати, 7 А што се шиче | 

вкуса у језику, ја заиста не завидим његовој есшетици, Он нена по- 

правља Српски језик по своме вкусу (као што и остала његова $e- 

која браћа раде), а ја ћу дага учим, и да се шрудим онако писаши, | 

као што је најобичније у народу; да би Добровски у Злашном прагу 

у Америци), могли управо дозиати из моји књига, како народ Српски гово- 

ри у данашње врнјеме (а mo је за Г. рецензента највећа жалост и весре- 

ħa, зашто он доказује (и мисли?), да је Српски језик онакови, као ишо 

је њему по Буди, а није га научио да зна управо какав је). 

2) „Да се из мога објавленија види, да сам ја рад подигнушоме већ, 

ућњижеству Српском“ простонароднија реченија, без свачега Славенског, || 

„из предјела Јадра, у Турској, да ушиснем.” Није му злоба дала рећи | 

из Јадра у Србији, него у Турској! ане каже (или ваља да не зна?) да || 
је у Турској и Зеша, и Милешева, и Горажде и Скендери! 

И да је Српска прква (с језиком Славенским) посшала у Турској (онамо, ђе 
је Немаља 1. Студеницу зидао, и Душан цароғао; ђе је посшао ий 

живљео свеши Саво Немањић и кнез Лазар, и од куда је Српски || 

патријар Ча рнојевић, Арсениј е Ш. „на пресшолБ свяшаго Саввы ! 

сЪдащіїй”, превео у Њемачку 27000 Српски фамилија и дошао у Сентанд. 
рију ; и од куда је послије, с Арсенијем IV. „Архїепїскопскїй престолђ | 

пренесенђ вђ Сремђ, и вђ Карловиђ поставленђ , идбже и до нын® 

пребываешЬ”)! А по овим његовим ријечма требало би мрзити на све, зито 

је из Турске. Или може бити да зато није смијо казати да је Јадар у 

Србији, даме би паметни људи помислили; ша y C рин Српски је-! 
зик и тражити треба. Тим га људи могу оправдати, али му љубав. K 

роду своме ипкад опростишт не fe (ако је Србљин). Штета што се ине 

потписао, да видимо бе се он родио, кад сам ја у Турској! (али ја опет, 

макар се он ђе родио „вривицу његове злобе, и осталога што мени није 

по ћуди, не би бацио на оно мјесто ђе се он родио, као што он баца на 

Јадар моју кривицу, што нас двојица имамо различан ркус у Српском | 

језику! Ово су ствари, које показују ђетињу памет и слијепу пакост). — || 

Ја не знам како је он могао разумјеши из објавленија, даће у мом рјечнику fip 

Gumu само Јадраисњи јегик (који они да цознаје, oneni ис би могао донаѓани 



s — XM. — | 

ла је. гори, него што Србљи данас товоре на коме другом мјесту): 

` Ваља да му је злоба чатила и шолковала моје објавленије, Ја сам казао да 

| Rey њему бити ријечи, које народ Срисви говори, како MO Турској, 

| тако и по Њемачкој. Аво сам се ја и родио у Јадру (чега се не сти« 

"дим, него се MUM дичим и поносим), опети могу слободно BABAN, да 

_ сам више Србаља виђео сод мога Г. рецензента: ја сам провео године е 

| · Бошњадима и с Ёрцеговцима (из Пиве, из Дробњава, из Гацка и из Hunti- 

| ha) ; а провео сам године са Србијанцима од Лознице до Неголшна ; ; а (да 

"не рече Г. рецензент да је ово све у Турској) провео сам године и по 

| Њемачкој од Земуна па до Петриње, до Сентандрије и до Ршаве. — 

| Како ли је могао из објавленија разумјети, да у мом рјечнику не fe бип 

| ништа Славенскога : ?! Ваља да би он по своме естетичесвом вкусу и по 

(| високоме граматическом знању Славенског језика могао писати Српски 

вода, небо, жена, мати, сестра, слава, трава, брат, пи- 

Српски ‚ ни што је Славенски, 

3) „Да наопаке Српске грамашике и рјечници Славенски језик, на 

| „телу Српске праве, у пропаст бацају." Из овога би ревао човек, да 

| je Г. рецензент из реда они људи, који све буне и свађе с именом Божјим 

(и њега ради) почињу, доказујући, да је све оно и Богу мрско, што њи. 

ма није по вољи. Он спрома мисли, да је Српска црква тако шврда, као 

што је он вјешт у њезину и у Српском језику. Српска прква нити је 

основана на Чивутскоме, ни на Гочкоме, ни на Славенском . језику, него 

Ha Ристовим истинама , које су једнаке у свима језицима. Жолино је Egan- 

|Ђелије изгубило од своје светиње ишпо је преведено с Грчкога језика на 

Славенски, и са Славенскога на Влашки, толико би изгубило и данас да се 

{преведе на Српски. Може бити да ће". рецензент с овим ојечником добити 

у руке u библију ВРосијску, на простоме и, као што CH мисли и гово- 
{ри, покварено ме и нечисто ме Росијском језику; па се цар Алевсандр 
ум св. синод не боје да ће Росијска прква пропасти, него се joia надају 

цаа Бе се боље утврдити. А и шом се сваки намешан човек мора чудити, 

IRAKO mory Српске граматике (макар и иаопаке биле). и рјечиици Caa- 
венски језик у пропаст бапити! Ја Славенски језик љубим и поштујем, 

нао и други који му драго Србљин; и зато мислим, да му се у данашње 

„вријеме ни чим боље не може помоћи, него да га подијелимо од Српског 

Језика, и да му дамо ону чест и поштење, MIMO му прилинује, нао и 

лп Првви у којој се њим поје и служи; и да му се опет с друге стране не мо- 

|же. већа неправда учиниши ни дубља пропаст вопати, него говорећи и 
|адоказујући, да је све једно Српски и Славенски језин, и пишући 
„Српски по Славенској граматици. Кад се у нашим школама каже : 

ово је језик Српски, а ово је Славенски; ово је граматика Српскога je- 

зика, а ово је Славенскога ; онда ће се ]амачно знаши боље обадва језива , 
kero што се данас знаду; и онда не ће смјеши свави по своме ввусу о 
|њима којешша лупати, него ће говорити само › људи, који ошар познају 

|| (и. „разумију. 

||| 

без свега Славенскога! а остали Бе људи сви рећи да је Славенски Бог, 

| сати, славити, велик, широк и остале оваке Српске ријечи на. 

upase! По свој прилици овај Г. рецензент не зна“ рано ни што je 

i 



Које ова рецензија, које Г. Павле Соларић с његовим позивањем 
ма скупштину, да се гради данашњега Српског језика граматика *), под- 

бунише ме и наћераше да додам сад 6 овоме рјечнику и једну малу 

Српску граматику, Ја сам још од лани састављао којешта за другу Срп- 
ску граматику, и мислио сам мало доцније да је већу издам ; а ево ме 

сад речени догађаји наћераше, те из сне веће ево ову малу скрпи Koje- 

како, желећи и гледајући да ми сва стане на један табак.' Kanea је, и 

колика је, да је; увјерен сам да fe бити боља од прве; и надам се да 

Һе бити мила Г. Соларићу, и осталим ученим Србљима, воји желе 

(као и он), „да се у дне наше, колико можно бољма, опише и позна све, 

„што се каса нашега језика“; и који би вољели у један nym виђети двије} 

Српске граматике (једну за Србе од Србије к Западу и к Југу, а другу 

за остпале), неголи ни једне, Мислим да ће је Г.Соларић драговољно поч 

ujema на учену скупштину међу Карловчане, Б удимце, Com 60 p+ 

це и Новосађане, и што се у њој добро Kise, да ако га зашо не 

одбаце, што је од Јадранина из Турске. Ја сам гледао само, да 

ми се из ње ништа не избаци, а штогођ који више зна, нека додају. А по 

мога Г. рецензента, и по остале, који мисле као и он, она ће yanmi 

наопако, Kao и лрва (и може бити још нгопачније). | 

Ђекоји наши мисле и говоре, да рјечник треба читаво друштво да 

пише, а не један човек; но шо мисле понајвише они људи, који нити 

naay што је друштво, ни што је језик, ни што је рјечник, ни кано се 

он newe. Ми видимо данас у Европи, да су најбољи они рјечници, које су 

писали једини људи, н. п. Њемачки Аделунгов, Пољски Линдов, 

Латински Шеллерорв, Лнглијснки Јонсонов и ш. д. А на оне, 

што су писала друштва, познато је да се једнако списашељи Талијански 
и Француски туже и буне, и да и сваки дан поправљају. Доста пута у 

друштву луд поквари, што паметан начини j а доста пута и паметан 

на пме друштва онаково WMO чапише, што под својим именом не би ни- | 
попипо издао. \ 

Ја сам се око ове вњиге намучио, што може бити до данас нико 

ни око какве није: зашто осим труда, који сам подносио ријечи купећи 

и у ред доводећи, морао сам се стараши како ћу књигу на свијет изда- 

ти, и како ћу међу шим живљети. А при данашњему стању нашега 

вњижества и језика, било је људи, који су жељели и! шрудили се, да овај 

Српски рјечник никад не изиђе на свијет; и да би се ma њиова жеља 

испунила, то су они прорицали, и о том друге увјеравали; но вала Богу! 

ево нас већ на обали. — Осим господе пренумеранта (којије, према ци- 

Jenn књиге и садашњему времену, има доста на моју и Српскога језика 

радост) '), ево ово су особиши доброшвори Овога рјечника: 

ч: 

Фф а —————ә 

*) Римляни славенствовавшти, страна 57. ж | 

”) На ову књигу има пренумераитша и из онакови мјеста, од куда до | 

данас још није било готово ни на какву Српску књигу, н. п. из. 

О деса, из Ерцеговине (на страни 155 сумљао сам да није пуст 

иамастир Дужи, а сад имам из њега и пренумеранта), из Aa a» | 

машински и из Србијански намасшира, и из млоги други. 
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i. Г. ТЕОДОР ДЕМЕТЕР ТИРКА са својом госпођом МАРИЈОМ 
од рода ДЕМЕЛИЋА, и с њезином матером госпођом AHKOM. Без њи се 

ова књига за сад (а може биши никад) не би могла ни почети (штампати) 

ни свршити. Има у народу нашему богатији људи од Тирке, који по ка- 

ванама и за постављеним столовима тако уздишу кад се эшпо о народу 

товори, да би човек рекао и крви би испод грла дали за народ и за његову 

| "срећу и славу: али да им дође народ у кућу, па да заиштше, не II € IIE 

иљада форинти (колико је дао Тирка на Српски рјечник), него пет 

иљада новчића, одма би се згрозили као да је смрт дошла преда њи, 

и почели би се шужиши на зла времена и на рђаве пазаре, и драговољно 

би се ошресли од свога народа, само да ништа не ишпе и да им се 

прије кине с очију. | 
П. Племенити Г. САВА от ТЕОКЕОЛИ, краљ, совјетнић и злашне 

мамузе кавалер и up., који је у помоћ Српскоме рјечнику поклонио пет 

стотина форинти. Он свачим свједочи, да је вриједан бити списате- 
љем начертшанија њекојего Арађанина, и Римљана у Шпанији. 

ПІ. Њ, превосходишехлсшво, високопреосв. и високодост. Г. CTE- 

БАН СТРАТИМИРОВИЋ Њулпински, православни архиепископ Карлова- 
_чви, и митрополиш свега народа Српскога и Влашкога у f. в, држава 

l ма, импер. Аустријског ордена Леополдова великога врсша кавалер, 

| Ь. f. K. и А. величества дјејствишелни шајни совјешнин, и ученога дру- 

\титва у Гешинги член; који је у помоћ Српскоме рјечнику поклонио 

ша н сша форинти, 

мјеста; а из Црне горе! — Кад су Црногорци послали своје npe- 
нумеранше Г. Соларићу (да и он мени пошље), онда су ме пре- 

корили (ше јаво!), што и међу њима нијесам кога назначио да купи 

пренумеранте на ову књигу , говорећи: Да сам ударио те тражим, 

Србаља по євијем угловима Европе, а њи у Црно) гори да сам забо- 

равио. — Колико ми је овај њиов укор био мио и араг (из млого уз- 

рока), но опет ми је мало на жао учинио, и до данас им још Hir 

јесам одговорио на њега. Какогођ што ми је онда лежао на срцу и 

у памеши мој Јадар, Бе сам се родио и узрастао, и на који сам из 

Шишатовца сваки дан по неколико пуша уздишући погледао; ш 

Сријем , Бе сам оно објавленије писао; mako ми је исто лежала на 

срцу и у памети и Прна гора, за коју сам још од Бешињства мога 

чуо, и разумијо, да у њој још од Лазареви времена једнако траје 
Српска влада и царовање, и коју би и данас вољео сто пута 

впђеши ‚ него Јадар, или и какво друго мјесто на свијету; али зашо 

у њо} нијесам ни кога назначио да купи пренумеранше, што нијесам 

имао никога позната. А да сам имао познаника, и да сам знао ка- 

ко се могу објавленија послати, ја би назначио кога да купи прену- 

меранше и у Сарајеву, у Мостару, у Требињу, у Звор- 
нику, и по млогим другим мјестима; и sancma се не би преварио, 

зашто сам виђео, како трговци и мајстори из речени мјеста радо 
чаше оно што разумију; које и овђе сад свједоче млоги пренуме- 

ранши од њи, који се налазе по Далмацији и по Дубровнику. | 
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IV. Eb. превосходтттелство високопреосв. Г. МОЈСЕЈ МИОЋОВИЋ, 
православни“ епископ Караштадтски, Fb, h. к. и А. величества дјејстви= 

тпелни тајни совјетник. 4 
У. Високопреосв. Г. ВЕНЕЛИКТ КРАЉЕВИЋ, родом из Солуна 

(дакле земљак св. Ћирила и Методија), православни епископ Далмашин= 

ски, Бококотореки, Дубровнички и Истријски, који је још на прво obja- 
вленије, не чекајући ни писма ни препоруке, скупио у арор епа ч 105 

пренумеранта. 4 

VI, Племенити Г. КОНСТАНТИН ЕМАНУИЛ ЂИКА ош Seman- 

фалве, у Салској вармеђи таб. суд. асесор. Изненада ме довела срећа да 
сједим у вући овога Маћедоно- Влашкога Тюкюлије, који се особише 

обрадовао кад је разумијо и виђео, да се у његовој кући ради Српски 
рјечник , и гасвједочпо је да га је он одавно жељео и тражио због Српско- 

га језика. 
УП. Покојни и незаборављени Г. ДРАГО ТЕОДОРОВИЋ из Трије. 

ста, који ми је послао близу четири стотине форинти у сребру, и 
за њи накупио пренумеранта у Тријесту. Из Трјестански пренумеранта 
види се, како људи помажу чему оће, н. п. младоме Ерпеговцу Г. Вилиг 

пу Лучићу не треба више од једне књиге, али он обе да узме 10, па 

да поклони сиротињи; тако Г. Петар Теодоровић узима себи и 

госпођи својој и седморма Ђеце сваком по једну, а особито 6 за сиро- 

тињу. Да Трјестанци у оваковим догађајима нијесу помагали Стојко“ 
вићу, Доситеју и Соларићу, могао би ко рећи, да мени зашо. по“ 
мажу, што сам из Турске, као и-они понајвише. 

Ова господа нека дијеле само славу и благодарност за оно што се 

добро нађе у овој књизи, а што буде (или се коме учини) рђаво и нева- 

mano, моја је кривица и срамота; и ја ћу за оно ученоме свијету од- 

говарати, и ђе што будем погријешио поправићу, mmo ли не будем 
(него се коме само учини), бранићу. 

Још меколико ријечи да проговорим о Ђекојим ријечима у овој 
КЊИЗИ : | | 

1) Ја сам oshe Српски језик раздијелио ма три нарјечија (вао што је 

сам по себи раздијељен), m. j. ЕРДЕГОВАЧЋО, којим говоре сви Србљи, || 

који живе по Ерцеговини, по Босни (како Грчкога, mako и Турског закона) | || 

по Приој гори, по Далмацији, по Рватиској и по Србији озго до Мачве, | 

до Ваљева и до Карановца ; РЕСАВСКО, којим говоре Србљи по Браничеву, 

по Ресави, по Лијерчу и по Темнићу и горе даље уз Мораву, по наији IMa- | 

рК" иско}, по Приој ријеци и по крајини Неготинској; и СРЕМАЧКО, Ko- |. 
им говоре Србљи по Сријему, по Бачкој, по Банату, по горњој Маџарској f 

и по Србији око Саве и око Дунава (до Мораве), 

Највећа је (и готово једина) pasanna између ови нарјечија у изгова- || 

рању слова b, noje се у Ерцеговачком нарјечију изговара на четири начи. | 

на: a) ђе се ма њему глас не отеже, onhe га изговарају као је, н. п. бје зд 
лило, цв] тови, nje ваши, pje чит, умјетши, сје нина, B j €- 

чиш, ит. д. б) у оваковим ријечима послије д, л, н, ш, претвори се \ 

^ 



а „үй ak 

лауб,луљнуњ,тућ, а Б остане самое, nti 5сд, ђевбјка; 
Боца; разббљешисе, кољено, љеса: позелсњети, стшиђе- · 
mie €, врћешиинји.д, *). в) а ђе би требало на њему глас ошегнуши, 

onbe ce изговара ије, H. п. бијёло, ријеч, дијеше (род. Бетшета!), 

двијет, сијено, вијењ пијевац, риједаћ (рјеђији ш. д. (Ђешто 

се овако изговара ије и у онановим ријечима, Бе је у садашњему Славен 

"свом језику е, н. п, TEAR (п]есковишо), вријеме (времена, 

Г времениш), млијеко. (мљечика, мљечар), ждри]ебе (ж дрёЄз 

бетә, ждребећи), јасшријеб (јастребови, јастребаст) и 
ш. &) T) пред j (я) изговара се Kao H, н. п. сијаши, вијаши, грија-. 

mu rm. д. у емна нарјечију изговара се двојако: а) (и највише) 
‘као е, н. п. вбра, мера, речиш, семе, певати, сејаши, Beja- 
ши, грејаши; бело, реч, деше, редак и т. д. 6) као и, н. п. ле» 
шиши, вбшиши, сшидишисе, видиши, зеленитшисе, разбо-= 
| 
лишисе и ш. д, А Ресавско се само по том разликује од Сремачкога, 

што се у њему и онђе говори e, ђе у Сремачкоме и; н. п. лешети, ви- 

e „ши, Pip OUENN; разболетис се, сшидешисе; позеленеши, BO- 

лети ит. д. Осим ови општи разлика имају у Ресавском нарјечију jonr 

| | двије особише разлике (у свлањању CYNI. имена): а) што имена првога 

свлоненија, која се свршују на г и на к, и у вин. MAON: промјењују г на 

2, к на п; тако исто и она имена, која се свршују на а и на у, имају и 

у вин. млож, С, н. п, во има розе, разбио Турне, има добре опан- 

{ 
г) 

| 

пе, изео све O pace, продао кожусе и тп. д. 6) што имена другога 

(склоненија имају у даш. и у сказ. јед. броја е, н. п. дао девојке јабуку, 
HOCH на главе, седи у Ресаве, на Мораве, и ш. д. | - 

Између ови нарјечија мени се чини да се најјсдначије изговарају ри- 

„jevu y Ресавскоме: зашто се у Сремачкоме може чути (понајвише у heno- 

| jus гладолима тшрећега спрезања, у нанлоненију неопредјеленом) и по 
| Сремачкоме и по Ресавскоме, н. п. разболишисе и разболеши- 

(се, сшидитисе: и сшидешисе, лешиши и лешеши, позеле- 

нио и позеленео и ш; д. Тако се исто ове ријечи могу чуши у Ep= 

|| цеговачкоме. по Ерпеговачни и по Сремачки, н, п. сшиђетисе и сши- 

|{фдишисе, леһеши и лешиши, позелењеши и позелениши; 

ївиБеши ивидиши, ослијепљеши и ослијепиши и M. д. 

| Мени се ни једно ово нарјечије не чини љепше ни милије од другога, 

него су ми сва три једнака; а ову сам књигу зато писао Ерцеговачким > $ 

ва) mmo ce mano говори онђе Бе сам се ја родио, и шањо сам најприје од 

"мајке и од оца научио говориши; а 6) да виде Сријемци и Бачвани и Bae 

кваћани, како њиова браћа и по оним земљама говоре: зашто се до 

бад о шом ништа није писало. 

2) Судијин, ћурчијин, абалијин, и остала овакова имена ; 

ини ми се да у женскоме и у средњем роду избаце оно пошљедње и „н. п: 

Ке удӣјна, судпјно; Ea Курчијно; абацијна, абациј« 

Шо и Ir. д. 
дын 

7) Послије ш о EC у Бекојим ријечима и Kao је, н.т. ıı j e NM ê; 

сшјеница, шјешиши, шјештан, шјешњи и ш. д. а послије 

"4 врло ријслно, н. п. подјела, з дјела (говорисе и жђела), 
уз я 
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3) Божји, шичји, човечји, мишји, и остала овакова имена моз 
ry имаши у женсһоме и у средњем роду шичија, тичије; Божија, | 

Божије; мишија, мишије и ш.д. као да би у мушкоме роду било 

Божиј, шичиј, мишији т. д. 

4) Ја сам овђе глаголе писао у наклоненију неопредјеленом, а може 

биши да би било приличније садашње вријеме наклоненија изјавишелнога 

(као mmo пишу Грци и Лашини, и остали Славенски народи); тим би се 

код нас могло уштеђетши неколико врсти, зашто има млого глагола, 

који садашње вријеме имају једнако у свим нарјечијама, а наклоненије 

неопредјелено различно , н. п. вршим, врћеши, вршеши, вртиши; 

волим, вољеши, волеши, волити; зеленим, зелењешти, зе- | 

ленеши, зеленипги; сшидимсе, стибешисе, стидешисв, 

сшидитисе и т. д.: али баш зато мислим, да је у овоме првом 

Српском рјечнику шребало овако, као што сам пописао: зашто за | 

онога, који тражи, не би сувише било и обадвоје да се налази по азбучном | 
реду, н, п. писати, пишем; и пишем, писаши и т; д. | 

5) Повраћателне сам глаголе понајвише само оне писао, који имају 

особишо значење, н. п. молиши кога, и. молишисе коме; из- | 

врћи (пушку), и изврЖисе (н. п. извргла се врата; изврглисе људи) и | 

‘тт. д., а Бе нема особишог значења, онђе се може разумјети и онако, н. m. || 
вући, {1ерреп; вућисе, fih fhleppen; г риаши, грастеп; гријаши- 

се, Паф йстеп и ш. д. Ово се може се додати свакоме ‘глаголу, ноп не 

пјева ми се, једе ми се, плаче ми се, не чека ми сей ш. д. 

зато би ово се требало писати свуда само за себе (као што чине Чеси, 

Пољаци и Крањци), н, п’ надати се (као надао сам се), смијаши 
се (као шта се смијеш) и тп. д. 

6) Донијо, циј.о, бијо, и остале овакове ријечи, писао сам овако (¢ |) 
зашо, што се послије каже донијела, донијело; цијела, цијело; @ 

бијела, бијело, бјељии т. д. Y Ерцеговачком нарјечију једнако се 

се пјева и говори бјело (jero), млјено (млјеко), гиўез до (ги']ездо),! 

као што је мало прије напоменуто. | 

се товоре, али сад не знам у право шта значе, као н. п. плесмо, то-# 

ња, илинча, факља, осока, ушакмице и т, д. А heroje нијесмо! | 

могли на вријеме да мађеме како се зову Њемачки, као u. п. греш, 

ждрепчаник (Ош фек, Shrwäntel, брег, Drittel), перде (die Taften), 
срчанипа (Чапатаде, СапатеЏе, Langwiede, longurius , longula). 

8) Код имена трава и дрвећа Бе стоји Linn., оно ми је казао Г. Ди- 

дрија Волни, бивши управитељ Карловачке гимназије; а за које ми онф 

није могао казати како се зову по Линеју, код они смо само записали o 

да је трава некаква или дрво. А 

9) Ова крштена имена Српска , што се налазе у овој књизи, живе ni 

данас у народу Србскоме, по неким мјестима мање, по неким више, Toh 

Србији млого и више има по Шумадији и доље преко Мораве, него гореј | 

преко Колубаре; а по Сријему, по Бачкој и по Банату, више и има yfe 

«презименима , него, у именима, Gor имена Српски вриједно би било „ма-|: 
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штампаши један поменик из мамасшира Раче, који се сад налази У 

` Фрушкогорском намастиру Беочину, То је велика вњига, као октоих 

` на по шабака (in folio), и у њој има неколике иљаде Српски имена (мушки 

и женски): мислим да су они људи, који су намастиру парусије писали“ 

Књига се ша почиње овако: „С Богомђ почтнаемђ сый свешый и Боже- 

»ешвены поменикђ, Вљанесена Господа Бога и спаса нашего Ісуса Хрїсша, 

„8b храме раччи (!). поменованїе вьсЬхЬ православныхЬ ХрїстїанЬ.” То јој је 
име; па онда почиње овако: „Поменинђ господам Срьбскым помени Гос- 

»поди душе рабљ своих. помени господи благочестиваго господина вла= 

»›дыку Срвбскаго неманю, Сїмеона монаха и муроточца. И благочестиву 

* |» Госпожду монахтю Анасшаспо, *) Благочестиваго и прьваго краля стефана 

| „монаха Сїмеона и монахїю анну, Благочестиваго крала радосава монах, 

рона: и монахїю анну. Благоч. краля стшефана уроша монах Сїмеона и 

,монахпо Елену. Благоч. крала Стефана, монах Оеокшиста. Благоч. краля 

|, ЖЯ уроша, Благоч, и приснопоминаемаго цара стшефана. Благоч. и, 

„приснопоминаему царицу монахїю Еугленно, Благоч. и приснопом. цара Ypo- 

„ша. Благоч, краля влькашина н сына его благоч, краля марка. Благоч. и 

У >приснопом. кнеза лазара. Благоч. и присноп. госпожду монахпо Бугҥнїю. у 

| „Благоч. и присноп, деспота сшефана. Благоч. и присноп. влька бранковића, 

„ „Благоч, и присноп. госпожду монахпо марину. Благоч, и хрїсшолюбиваго 

бетюрга, Благоч. и присиоп. госпожду деспотицу Ерину. И чадьпхь. Благоч. 

деспота лазара. И подручїе его госпожду Елену. Благоч. и хрїсшолюб. ga- 

/рицу Мару. и грьгура. И стефана, Благоч, и хрісшолюб. монахтю аггелїю. 

"ә. Рлагоч, и хріешолюб. їоанна деспота." Послије ове господе, стоје митро= 

I moar · ево овако (вьсешсвещенаго): „МаксїмЬ вишеградскт. **) Марко звор- 

‚чикЪ. Григорїи пожера (пожаревачки ?). їоавумЬ cpm (сремски?). Тостф бани(?). 
осор пећ. їосїф бана. МансїмЬ маркова прва ( (2). Симеонћ —, јаћимЬ —; 

‚›ӘӨешдорЬ и Макарій митрополити дабрскїи (2). Исаїй —. григорти ужички 
” За митрополишима иду калуђери, попови, 

Dyan и жене, али све особишо, п у реду сваһо име из почетка. Код мло- 

ти имена стоји и од худа је онај, а Бешшэ и које је године записан. 

|алуђери су сами писали сваки своје име и намасшир од нуда је; а имена 
шрости људи писана су минејсви лијепо, готово Kao једном руком. На 

имену књиге не стоји кад се почела писати; врло стара не може бити, 

sammo није паргамент,. него аошија (врло лијепа и јака). Ja сам ту књигу 

j сву прочатио и нашао сам најстарији пошпис калуђера їосїфа из gon- 

е од године 1623. Ту има калуђера и из они намастира, којима се данас 

„једва зидине знаду, н. п. из Вошњана, из Ивањеи m. д. А има и из 

фнавови намастира, којима ја заиста никад прије имена чуо нијесам, 

уућао н. п. равна ръка, куманица, ораовица, осавница, дуић, 

ућобевовићђ, О ошиня, Стелновацђ, Бранковина, урекла 4, 

шї%оноанш”, ромтонђ, вувацЬ, воипЪ, aonga, добрунђ, мар. 

кићђ, мажићђ, мећавацђ, градацъЪ, рибница, шемлюгћ, Ова 

| 

|| „митрополит, јаћим —. 

ре? 2 Me үз: й џ 

үү *) One се ова сва имена из почешка почињу, 

11:7). И мишрополипш: стоје onhe из почешна, 

"а { 



ау РОЗИ ш 
а 

сва имена стоје међу намасширима, зашо мислим да мијесу села, нити 

Kassa друга мјеста. 
СМ | 

| 10) Турске ријечи (које сам од прилике знао да су јамачно Турске) наз- | 

начио сам звјездицом (*), и ђе ми је одма могло пасти на ум, замјењивао 

сам и Српским ријечма. Највише од ови Турскије ријгчи могу се без сваке | 

муке ишћератши из нашег језика, зашто имамо Српске мјесто њи; а Бе- | 

које се може биши ни у години дана не спомињу: али сам и ја опеш пи- | 

cao, зашто сам чуо ђе се у народу говоре, или пјевају; а има неколико | 

и шакови ријечи Турски, које hemo мораши задржаши и посвојиши, н. п. | 

боја (бојиши, бојење), аманет, тепсија, Берђеф, шоп, бар- | 

јак, барјактар, брк, бурмут (бурмутица), чакшире (Бекоји| | 

наши списатељи пишу ногавице мјесто чакшире; али ногавица данас | 

код Срба значи само оно, MMO стоји на нози, па и од raha и од ча K~ | 

шира! а у чишавим чакширама имају двије ногавице, шур, primare ы | 

оно горе, што стоји око човека) и ш. д. Али зашо onem никакав паме. | 

тан човек не може рећи, да је Српски језик опогањен туђим ријечма, и | 

да се зато не може језиком назваши. Данас нема на овоме свијету ни- | 

једнога језика (ни старога ни новога), у коме нема туђи ријечи (и у са-| 

мим Славенским класическим књигама млого заслуженога Раића има 

туђи ријечи (готово) колико и у Српском језику, н. п. акпиденипта,! 

аресшђ, армта, латерЪ, вараулђ, команда, кондицїа, ат-{ 

т естшацїа, линїа, казна, пунвшђ, комендант}, коллёгїа, | 

трактат, диштрикт, потенцта, епистолїа, циркулЪ, | 

фамилїа, квартир, конакђ, сандукЪ и m, д.). Али зато опет 

ја туђе ријечи не браним, него и ја кажем, да се треба шрудиши и YH- 

ститпи језик од туђи ријечи (не само од Турскије} него и од Сваки други 

чије му драго биле; зашто, н. п. Латинске, или Њемачке ријечи, нијесу 

нама ни мало љепше од Турсније) колико се може; али што се не може | 

не шреба за оно мрзити на језик. — Ми друкчије не можемо почети наш је- 

зик чистити од mya ријечи, док најприје не познамо све наше ријечи 

које се по народу говоре; па и онда onem је боље узеши туђу ријеч, 

која је позната у народу, него ли наопако нову градити, зашто то 

није за свакога ученог човека (а за просшака јест: зашто су сви је- 

зипи постали од простака, т. j. од пастира и од тежака; и простак 

никакву ријеч не може друкчије начинити, него управо онако, као што 

су и остале качињене). — О овом је вриједно да сваки наш списатељ (а 

особито онај, који оће да чисти језик) прочита предговор Кампов 

к његовоме Њемачком рјечнику, који је писаи ради чишћења Њемачког 

језика (батре Wörterbuch zur Grflûrung und Весрен фина der — fremden Aug: 

рейсе, 2te Uufl. Braunfhweig 1813, 4.). | 

ıı) Које се ријечи данас не говоре у говору, него се само чују y | 

пјесмама, оне сам забиљежио са ст, (стајаћа, росијф), Kao н. п. чедо, 

љуба, чарни, стадо, ладо, лељо, и п, д. 

у Бечу 10-га Окт. 1819. 
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І, СВЕШТЕНИЦИ. 

а) Митрополиши. 

| Високопреосв. Г. Агатангел, митро- 

ГИ. 

( 

' 

| 

oit 

полит Бијоградски, и височајши 
єкзарх све Србије 2. 

'' Бисокопреосв. Г. Петар Петровић 

Herom , благоуправишељ и митро- 

полиш Ирне горе, Рос. импера- 

| шорбког ордена свешога великога 

кнеза Александра Невскога кава- 

лер 2. 

126) Владике 
тледа] у предговору. 
1 
| 

) в) Архимадритши. 
|Преч, Г. Герасим Омчикус, н. Керке. 

— Димитријећ рестић,Крушедолсви. 
— Јосиф Павићевић, н. Острога (у 
= Џрној гори). 

{— Лукиан Мушицки , Шишаповачнки. 

ı— Меленшије Павловић, Враћевш- 
| нички. 
ý |+— Методије Лазаревић, Троношки. 

jit 

l 8 Мојсеј Мануиловић, Ходошки, 

|+— Никанор Богешић, н. Савине. 
wf 

\— Прокопије Болић, Раковачкви. 
|-— Сава Љубиша, н. Праснавице (у 
0б 

| 4 

ду 4 

, Далмацији). 

ПЕ Самоило Јаковљевић, н. Калинића 

„ (Roa моштију св. Краља). 

л„— Стеван Дубаић, Драговићки. 

— Теодосије Станковић, родомиз 

Ерпеговине, прошосинђел консис- 

| шори]алии у Шибенику, и парох од 
" Верлике, 

г) Проте. 

Преч. Г. Богдан Милиновић, Рисански 

т- Иван Пејовић из племена Целина, 
Ријечке наије (у Шрној гори), 

== ЈАКОБ Попова, Бошовошорсви, 

ИМЕНА ГГ. ПРЕНУМЕРАНТА ПО АЗБУЧНОМЕ РЕДУ: 

Преч. Г, Јован Максимовић, Карло- 

вачки. 

— Максим Максимовић, Шидсви. 
— Марко Витас, Бенковачки. 

— Марко Вуиновић, Котарски. 

— Петар Добријевић, Анињски. 

— Пешар Сабљић, Книњски. 

— Сава Косик, Муачкопољосни. 

— Сава Берчић, Шајкашке. башалиона. 

— Симеун Злововић, Каштелновски, . 

— Сшеван Кончар, Буковичви (у 

Далмацији). 

д) Игумани. 

Препод. Г. Апи- Косшаншин, Чоне- 

шински. У 

— Вићентије Кнежевић, н. Керке. 

— Гаврило Опачић, н. Крупе. 

Би Нестор Јоанновић, Бешеновачки. 
— Симеун Јоанновић, Бањски (у 

· Далмацији). 

— Спирпдон Свердлин, Лраговићки. 

5) Попови. 

Чесшњ. Г. Аврам Максимовић, парох 

Сомборски, ` 
— Аврам Панић, Шидсви. 

— Алекса Васић, Ђурђевачки, 

— Андрија Максимовић, Новокарло- 

вачки. | ; 

— Андрија Симић, капелан од Косова. 

— Атанасије Бједов, Паћеноки. | 

— Ашанасије Борић, Лежимирсви. 
— Атпанасије Влаховић, из Старог Be- 

цеја, ч. конс. Будимсв. член, СС.ХХ. 

и Философије докшор; са својим 
синовима Александром и Милошем. 

— Аншони]е Радуловић, Полачки. 

— Василије Јефремовић , Наменични. 

— Василије Николајевић, Сурчински. 

— Василије Tenma, вапеланМирањови. 

— Билип йежел, Бенковачну. 



Честњ. Г. Гаврило Живановић, Ospe 
шки, 

— Гаврило Котшарлијћ, Бизићви, 
— Гаврило Сечански, Голубиначки. 

— Глигорије Бајчевић, Сент-Ивански. 

— Давид Марјановић, Manun. 

— Димитрије Стефановић, Новосад- | 

ски, честњ. конс. Бачке прис. и про» 

фесор у гимназији. 

— Ђорђије Павшић, Голубићки. 
— Јанко Петровић, Шабачки, 

— Јован Живковић, Муачки. 

— Јован Ненадовић, Јаменски. 

— Јован Поповић, Ђурђевачки. 

— Јован Томић, Бијоградсћи. 

Јован Чоловић, у Тепљу, 

КостантинА ндрејевић, изЗагреба. 

Лука Павковић, Пећиначки. 

— Марко Бусовић , Баљачки. 

Марко Вукосављевић, из Пептрова 

села; са своим синовима Алексан- 

дром и Младеном, и кћерма Јулна- 

— 

.— 

— 

ном и Пулхеријом. · 

— Марко Мијатовић, Грчански. 

— Мијаило Поповић, капелан од Би. 
скупије. 

— Мојсило Бугарчић, Чурутки. 
— Никола Костић, Кертолски, 

— Павле Атпанацковић, Сомборски, 

и у вре. педагогическом Српском 

институту катихеша јави, ред. 
— Павле Бељански, админ. парохије 

Гардинорачће. 

— Летар Јанковић, Пеклински, 
— Петар Кричка, Kamanca, 

Петар Руљанин, Кузмински. 
Прокопије Груић, Липовски. 
Сава Бјелановић, Добропољачки. 
Симеун Кордић, Смоковићки. 

— Спиридон Симић, Kanea. Косовски, 
Теодор Масникоса, Попиначви. 

Теофан Јоанновић, Каменичви. 
— ЋорилоОџачић, Kanea, уШибенику. 

--— 

 س

— 

- — 
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с) Калуђери. 

Препод. Г. отап Рићентије Торочи- 
ца, јеромонах м. Крупе и капелан 
Жегарсни. 

хит 
Препод. Г. отап Ђенадије Бједов, је | 

ром. н. Крупе и парох Биљансви, ~ 

— Исаије Омчикус, јером. н. Крупе и 
парох Шибенички. | 

— Јаков Маринчић, јером. н. Керке и | 

парох Косовски. 
— Јанићије Радиновић, јером. Aparo- 

виһви и парох Загорски, 
— Јосиф Троповић, јером, н, Савине IF 

парох од Тонле: i 
— Леоншије Павковић, парох Обро- f 

гачки, 

— Макарије Грушић, јером. н. Савине. | 
— Макарије Личина, родом из Лике, 

јером. н. Крупе и парох Скрадински. | 
— Никодим Зелић, јером. н. Крупе и | 

парох Исламски. 

= Никодим Лазаревић, јером. н. Са- | 

вине и парох од Мокрана, · 

— Никодим Новаковић, јером. Драго- | 

вићки. я 

— Партеније Торочица , јером. Дра- 
.говићки и парох од Ллавна. 

— Силвестр Вучковић, род. из Босне, | 

јером. н. Крупе и парох Задарзки. 

— Симеун Manjh, јером, Драговићкиј 
и капелан у Плавну. 

— Софроније Ћупић, јером. н, Савинеј 

и парох од Каштела новога. 

— Спиридом Милорадовић Алекси- 

јевић, род. из Ерцеговине, јером.н. 

Repke и парох Дернишки, 

Петрове првве. 

— ТеодосијеТ рескавица,из Далмаци-| 1, 

је, пострижн, н. Repke, парох yje! 
„Дубровнику. I 

— Teopuao Бошковић, родом из ТЕР 11 

биља, jegos ун, да | | 

капелан у Дернишу. 

— Ћирило Ивјетковић, родом 

Которске, пострижн; н, Савине 1 

јером. у владичином двору у ши 

бенину. 

из Боке з 0 

ж) ђакони. 

Чести. Г, отац Пахомије Буг. Лу 
ђакон Шибенички, w: 
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Чести. T. отац Петар Поповић, $a- 
вон и учишељ Беочински. 

— Ћирило Николић, ђакон и учитељ 

Каменички. 

П. ОСТАЛИ ЉУДИ. 

А рад. 

" T. Ђорђије Јанковић, сенатор. 

—- Марко Бабић, трговац. 

— Никола Kaash, трговац, 

Беч. 

Г. Андрија Белецки, доктор мед, и 

првога реда љекар у свеопш. бол- 
нии. 

а Браћа Владислави, 

— Гина Вулко, 

— Димишри]е Лавидовић, учреднић 

Српски новина. 

— Димитрије Тирка. 

— Емануил Долежалек, музикус. 

— Јеремија Гагић, Росијско - импе- 

раторски титуларни совјешнин. 
— Јов. Danm. Дрћина, Ћ. к. двор- 

ске апатшеке Фифђаењ 
— Јован Демелић. 

— Јован П. Стојановић, 
— Јосиф Сулић. 

Мијаило Бојаџија, Грчки учишељ, 

Наум Георг Чаппо. 

Никола Лукић, из Новога сада, 

~~ 

— 

 د

|. Jemen. Г. Сим. Георг Сина, спаија 

Одошки и Киздијски и пр. 10. 

Т. Стеван Констаншнновећ_ 2. 

— Теодор Ивановић Недоба, Росијско- 

императорски сташски совјешник 

и пр. 5 
— Теодор Ј. Тирка. 

= Тома Калиновић, из Земуна. 
— Франц Бенедеши, К.к. риш jine 

Бе чеј (нови). 

T. Лука КисиЁ, трговац; са својим 
сином Димишријем 2. 

Бечеј (стари). 

Племен. Г. Ђорђије от Чокић, краљ, 

диштр, Потисвог вонсулщор; са 

своим синовима Гағрилом и Bop- 

Бијем. | 

Г. ИсидорСтојановић трговац, и над- 

зпратељ школски; са своим сином 

Јаковом. 

Племен, Г. Симеун от Гавањснки, 

краљ. диштр. Потиског сенатор, и 

славне вармеђе Bayne асесор. 

Бијоград (у Србији). 

а) Jero Висоһородије`верховни кнез 

и правишељ народа всеја Сербији, 

Господар Милош Обреновић 3: 

6) Кнезовин остали госпо; 

дари. 

П омса Г. Буица Вуличевић, ajej- 

ствитп. член правитшелсшва и обор- 

кнез наије Смедеревске 2. 

— Димитрије Георгијевић , дјејств. 

член правителства, толмач, и аз- 

надар општи прихода аў 

— Јован Мионовнћ, дјејсшв. чл. npa- 

вип. и опитенаоодни секретар. 

— Машија Алексијев Ненадовић про- 

ша, обор - кнез у Ваљевској наији 10. 

— Милоје Теодоровић, дјејсшв. чл. 

правишелсшва и обор-кнез наије 

Јагодинске. 

— Милосав Эдравковић,кинез Ресавски, 

— Павле Маринковић,кнез у Бијоград- 

ско] наији. · | 

— Павле Срешеновић, дјејсшв. чл. 

правителства, | 

в) Писарн. Обу 

— Аншоније Пешровий, шолмач, и · 
општенародни писар. 

— Лазар Поповић, писар код народ- 

ног правишелства. 

— Максим Ранковић, писар код наг 

родног правишелсшва. 

— Павле Теодоровић, 

кнеза писар. 
— Тома Станимировић, Српски пол» 
номошника у Цариграду писар. 

верховнога 

г) Трговци. 

Г. Василије Прошић , иг Раша. 



T. Гавриле Јоанновић, 
— Димитрије Јанковић. 

— Димитрије Стојковић. 

— Ђорђије Јоанновић Спира. 
— Манојло Ћировић. 

— Матија Пешковић. 

— Мијаило Дукић. 

— Милоје Радојевић, из Чумића. 
— Мирко Апосшолобић. 

— Наум Ичко. 

— Обрад Томић, из Тршића. 

— Пешар Аџи . Вукашиновић. 

— Рајко Стојковић. 

— Стеван Георгијевић. 
— Тасо Спасојевић. 

Ђијоград (стојни, у Маџарској), 

Г. Димитрије Симоцки. 

— Јефта Byn, трг. из Печвара. 

— Јован Дуковић, трг. 

= Мијаило Ивановић, трг. 
а 

Бреслава. 

/*- Доктор Бишинг, краљ. Пруски 
архивар и професор 2. 

Будим. 

Г. Јован Берић, СС. ХХ. и филосо- 
фије доктор, актуар код надзи- 

ратшелста народни школа. 

Племен. Г. Сшеван Урош Несторо- 

љић, краљ. совјешиик и највећи 

надзиратељ школа Српски, Влаш- 

ни и Грчки и пр, 

Бувреш. 

T. Стеван Васиљевић Живковић, npe- 

воднић; Телемања , и издашељ Бла- 

годјешелне музе. 

Ваљапај. 

Племен, Г. Теодор Атанасијевић, 

спаија Баљапајски. 

Варшава, 

Г.С. Б. Линде, ордена светога Ста- 

нислава һавалер, списашељ Пољ- 

скога рјечника и пр. 

Видин. 

TT. Браћа Милановићи, 

XXIV 

Вуковар. 
Г. Василије Лазаревић, трговац. 

— Гаврило Гавриловић, mpr. 

— Ђорђије Ћирић, трг. 

— Јован Поповић, mpr. 

— Павле Папулић. 

Голубинци. 

Г. Гаврило Вишњић, Ё. A. лаћман. 
— Никола Војводић, — — напетан. 

Дубровник. 

Г. Васиљ Бошковић, трговац, рог 

дом из Требиња _ 

— Васиљ Обрадовић, т.р,из раба. 
— Ђорђије Лазаревић, — Стоца. 

— Јован Драшковић, · — Требиња. 

— Јован Ковачевић, , — Мостара. 

— Јован Перини, | — Мостара, 

— Лазар Вуковић, — Требиња. 

— Лука Ристић, — Требиња, 
— Мијаило Вуковић, — 'Требиһа.. 

~~ Мијат Мишровић, — Требиња, | 

— Никола Перин, — Мосшара. | 

— Никола Черо, Требиња, 

— Петар Дабиновић, — Бара уАр- 
наутској. 

— Пештар Павловић, 

наутској. 
— Ристо Јоанновић Скар, — Сарајева. 

— Ристо Марчеша, = Мостара. 

— Симеун Комненовић, — Требиња. 

Требиња, 

— 

— Бара уАр- 

— Стеван Ковач, 

— Теодор Гојшина, — Требиња, 
— Тома Вукојевић, — Требиња, 

— Трипко Мичић, — Мостара. 

Загреб. 

Г. Ћирило Сукњаић, трг. 

— Костантин Мировић, трг. 

— Мировић и Поповић, тргт. 

— Христофор Станковић, шрг. 

Задар. | 
Г. Мијаило Те одоровић, трговац, ро- 

дом из Сарајева. 

Земун. 

T. Василије Василијевић, птрговац. 



таа 

эры 

Т.Басилије Лазаревић,бургермајстор. 
"— Димитрије Симић , Бан из чешврше 

Латинске школе. 

— Димитрије Фрушић, доктор me- 
липине, 

~~ Мијанло Павковић, трговац 2. 

— Пинпер, ришмајстор, и маги» 

`стпратски совјешнин. 

— Франц Червенка, А. к. ценерал- 

фелдвахтмајстер , ордена Леопол- 

да П.навалер и комендаш Земунсви. 

| Jazak, 

T. Јован Георгијевић, трговац, 

— Јован Симоновић, учишељ. 

Карловци. 
T. Глигорије Гершић, директор. 
— Јован Маринковић, трговап. 

— Павле Ђурковић, живопибац, 

Пешар Сланкаменац. 

Стеван Гавриловћ. (телима 

Карлов пи (Горњи), 

Васа Швуљић. 

Глигорије Малешевић. 

Димитрије Ћирковић, 

Никола Вилић. | йү 

— Симеун Kucuk. 

Симо, Обрадовић. 

Теодор Вуковић. 

Ћирило Попић, 

 دو

 سسس

онә 

KACHA. 

Г. Павле Миловановић, f. к. Пе- 

шроварадинсне регементе обор- 

лаћман. а 

Коморан. 

Г Стеван Ненадовић ,чл.комунишеша, 

һрак ава. 

T. Г. С. Баншке, професор н библио- 

_ шекари пр. 

Краљевац (Rönigêberg). 

Г. J. С. Фашер, докшор, професор и 
библиотекар. 

Kyan ин. 

Племен, T. Теодор Страшимировић, 
спаија E yangon 2: · 

XXV 

Љубљана. 

Г. Валеншин Водник, свештеник и 

професор. 

— Барон Зигмунд Sorc ош Едлшшаји 

— Јаков Жупан, свешшенин, довтор 

богословије и професор. 

Мишровица. 

Ђаци из Њемачке школе. 

„Аврам Дробац, из Шашинаца, Бак 

из Српске школе. РОИ 

Сшеван Миловац, Бак из Српске 

школе, 

Млепи. 

Г. Андрија Иванишевић Радоњић, Ћ.к, 

морскога пјешачкога батал. у Mae- 

"цима мајор, родом из Цешиње из 
Прне горе. | 

«— АншонијеМихановић ош Пешропо- 

ља, Б, к. делегациалнога војничнога 

суда у Падун капешан - авдитор; 

племић Рватски из Загреба. 

— Божо Кнежевић Ђикановић, компа- 

нија градско-Млетачки стража Kaz 

пешан - команданш , грађ. Komop- 

ски, из Прне горе из Грађана. | 

— Василије Лубардић, великовуп. и 

` грађ. Млетачки, из Ерцега Новога, 

— Герасим ћашурић, f. к. nenc. под- 

полковник , и гвоздене круне кава- 

лер, из Рисна у Луци Которској]. 

— Ђорђије Живковић, f, к. yenc. мајор, 

из Новог Ерцега у Луци Которској. 

== Јован Ћујунцијћ, шрговап, из Ливна 

у Босни, 

— Јован Машишоровић, морски ка- 
пешан, из Ерцега Новога. 

— Јосиф завршник, при h. к. Млеш. 

власши морској капетан = авдишер, 

из Ријеке у Илирији | 

— Mamaja Липовац, великоквупац и 

грађ. Maem, из Шуца у Црној гори. 

— Павле Соларић, књижевник, из BE- 

лике Писанице близу Бјеловара у 

Рвашској | 

— Пешар Обиловић, морски капетан, 

великокуп, и грађ. Maem, из Брцег 

га Новога, 

% 



XXVI —ےس  

T. Сплридон Шутовић, адвокат Ko- Г. Иван ЕКвеквић ‚ Одесви прве гил- 

тпорсћи. дије шрговац А 5. 

— Христофор Пвијетовић, великоку• — Иван Магазиновић— = 5 

wau и грађ. Maem, из Ерцега Новог. — Лука Љесар — .— 2. 

— Фредерик граф ош Гилфорд, из — Марко Андрић — — 2 

Лондона. 
Осијек. 

Муач. Г. Костантин Бозда, вел. нотар. 

Г. Ђорђије Крестић, трговац, с.и краљ. града Осијека, и слав. ком. 
ı~ Јован Димитријевић, трговац, и Беровит, таб. суд. присједатељ. 

вароши Муачке вице - биров. 
' Ос'трво. | 
Нови сад. Г. Гаврило Манојловић, краљ. диштр, 

“ТГ. Алсвсандр Haro , тшртовац. Пошиског консултор, 
— Арсеније Теодоровић, живописац, — Максим Гојковић, нотар. 

ВасилијеАнастасијевНиколић, кал- | 

фа трговачки. Остружњица. 
— Глигорије Андрејев-Јоанновић, син Г. Вићентије Станковић. 

трговачки. 

— Ђорђије Булпе, трг: 

-— Ђорђије Кириаковић, трг. 

— Ђорђ:је Магарашевић, професор. 

— Ђорђије Христо Пусшиника, mpr. 

— Јаков Филковић, трг, ; 

— Јован и Петарћ рста-Шилић, тргг. 

— Јован Софронијев-Јаношевић ,трг. 

— Костантин Миросављевић, син 
трговачки. 

Пешриња. 

Г, Петар Чакос, трговац. 

— Симеун Живковић, учишељ. 

Пешта. 

Г. Андрија Таис, таб, адвокат. 

— Аца Марковић, mpr. 

— Ђорђије Поповић, Потискога gune 

шрикта фишкал. 

— Игњатије Станковић, трг. 
— Костантин Николић, трг. — Јован Трифунац om Батфе, закл. 
— Лазар Поповић Пеција, трг. Í адвокат. , — Манојло Јефтић ‚калфа трговачки. __ Мијаило Витковић , адвокат. | 
кл 1 1 м i =) - . 

3 Мијаило Casan Пајевић, син mp- __ Мијаило Јоанновић , трг. 2. 
0 и. говачк — Петар от Бенковски, таб. адво- 

кат, и славн. ком, Барш. таб. суд. 
прис. 

— Христофор Гершић, трг. 

— Милован Видаковић, професор. 
— Недељко Георгијевић, mpr. 

— Павле Манојловић , mpr. 

— Павле Перишић, mpr. 

— Павле Шевић, трг, | Праг (Златни), 
— Петар и Павле Радановићи, синови 

трговачки. 

Г. A. Ђурковић, f, к. капетан у nje- 
шачкој рег. кнеза Рајс - Грајца. 

— Симеун Јоаннов- Јанковић, син __ Јосиф Добровски. 

трговачки. 

— Тимотије Димитријевић, трг. Радгона (у Штајерској). 

— Хариш Атанасијевић, mpr, Г. Петар Даинко, свештеник. 

О де с. Рума. 

7. Ђорђије, Милановић, Одески apy- Г. Андрија Георгијевић, трговац; 

ге гиљдије трговац, 2. — Ђорђије Деметер, трг. 
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= XXVI = 

T. Иван Јоанновић mpr. 

=— Јован Васић, Бак. 

— Јован Георгијевић, Бав. 

— Јован Дудић, трговац. 

7 — Јован Коцтур, провизор апате- 

карски. 

— Јован Критовап , mpr. 

ь Максим оптМладевовићљђак из пеше 

шволе у гкмназ. Карловач, 

— Миросав Магазиновић, трг. 

— Недељко Стефановић, трг. 

— Пантелија Јанковић, трг. 

— Стевегн Паншелијћ, mpr, 

— Теодор Богдановић = 

© Pmatd. 
T, Ћастаантин Павловић. 
— Матија Живковић, К. и, лашов. 

— Пешар Недељковић. 

— Пешраки Д. Кулаоглу. 

Племен, гослођа Сара Михаиловица 
ош Карапанпића. 

T. Станоје Марковић, из Негошина. 

Свети Крст (heiligen Kreng). 

Г. Симеун Савић, трговац. 
a 

Сегедин. 

Г. Самуило Hanjh, учитељу 

Сент- Андрија. 

Г. Аркадије Татаревић, препаранд. 

— Василије Коларовић, заклеш.ношар. 
— Јован Белановић , сенатор, 

 — Јован Првенперновић, трг. 
-— Јован Чопор, трг. 

— Лазар Попа - Нешковић, mpr. 

— Пантелија Срећковић, mpr. 

— Стеван Блажић. 

— Тимотије Готовановић, трг. 

AR су абељ. 

T. Јован Узелац. 
— Мијанло Тербојевић. 

— Теодор Милеуснић. 

Скрадин. 

T. Димитрије Билогија, род. из Босне. 

== Симеун Сердић, трг, род. из Босне. 

— Спиридон Мирковић, трг, | 

— Стеван Бул род. из Лике. 

Combo 

Г. Василије Булић, у краљ. педагоги= 
ческом институту Српском, re- 

ографије и аришмешике професор 

јавни редовни. 

— Давид Коњовић, с. и краљ. града 

Сомбора вице -нотар. 
— Данило Шијачић. 

— Димитрије Исаиловић, у краљ. ne- 

дагогическом институту Српском 

педагогије, метшодике и историје 

прагмат. професор јави. р. 
— Јован Атанацковић, трговац. 

Суботица. 

— Антоније Стојковић, трг. 

— Илија Живановић, шрг, 

— Јован Пачић,Ћ.н.пенс.ришмајсшор. 

Темишвар. 

Племен. Г. Василије Демелић, спаија 
Пањевски. 

Тител. 

T, Тимотије Георгијевић, трг. 

Тријест. 

Госпођа Ана Вучетић, рођ. Ризнић. 
Госпођа Ана Теодоровић, удовица, 

рођ. Паликућа, за 

Петра 

Аимишрија 

„ Анасшасију 

` Јекашерину 
Г. Атанасије Георгијевић, Новосађа- 

нин, | 
— Билип Лучић, Рус. Одески прве гиљ- 

дије шрговац, за сирошну младеж 

hegy своју 4. 

општине Трјестанске 10. 

= Билип Цвјешвовић, шин, за 

Костаншина 
синове своје 2. 

Павла Кан 

— Гаврило Бајовић, трговац, за 
Александра и 

синове своје 2. 
Лазара 

— Димитрије Мишарин > a 

минац. 

— Димитрије Свулић. 



--- | ХАХУШ | —. 

T. Драго Теодоровић, векикокупац, за | Племен. Г. Мијаило Вукотић, војво- 

Теодора да Катунске nanje, из племена и 
Ђорђија | СИНОВЕ своје Ы мјеста Нчева. ; 

— — за cupom. младеж општ. — Никола Георгијевић Радоњић, 

Трјест 6. дворјанин Прногорски, из Његуша, 
— Ђорђије Мичић, за сина Јована. — Никола Ђурашиновић, сердар Pa- 

— Ђорђије Ризнић, jeune nanje, из племена и мјесша 
Госпођа Јекатерина Симеони, удови» Цеклина. 

па рођ. Ризнић. — Сава Пејановић, дворјанин Ријечке 
Г. Јован Пожарац. © | | наије, из мјеста Доброга. 

— Јован Ризнић, великоњупац. = Симеун Орловић, B вједомсшвее Го. 

— Костшаншин Радосављевић. сударсшвенној Росијско -~ импера- 

— Максим Куршовић, великокупац. тшорској колегији иностранних Ajea 
— Машија Мичић. коллежски асесор. 

— Мијанло Дринић. — Тривун Мариновић, Бококоторх 

— Никола Михаиловић, капетан. свога окружја канцелиста. | 

— Матија Лучић. | | 

— Мијаило Дринић. Шибеник. 

— Нивола Михаиловић, копетан. 

— Петар Теодоровић, великокупац, 

и жена му, Господђа ананар» 2. 

= — за Ђорђија 

Г, Ayn- Ђорђије Димитровић, трго- 

вац, род. из Маћедоније 2. 

— Ђорђије Милојевић Јовић, трг, 

— Илија Брацановић, трг. род. из Cp- Костантина у 
с бије. шанислава | айу панике 

s R ири i Александра Бецу своју 7 лија и Спиридон Поповићи, шргг. 

Б — Јаков Миовић, трг, илипа А б k ; 

Василију — Лазар Стоисављевић, трг. род. иё 

Ерцеговине, 

— Лука Девић, mpr. 

— Косма Петрановић Сламуша, 
— Крсто Медовић. 
— Марко Петрановић Сламуша, трг. 
— Никола Милетић, родом из Србије, 
— Сава Баљак, трг, 

— Симеун Симић, у служби код. Г., 
Anu - Ђорђија Димитровића. | 

— Теодор Кулишић , трг. 

— Теодор Миљковић, Ћурчија, 

Јелисавету 

— — за спрошну младеж опшш. Tpje- 

станске 

— Сшеван Ђурковић. | 

Црнаго ра. 

Племен. Г. Бјело Станишић, Њ. Baco- 

копреосв. Г. мишрополиша Јен 

тпјелохранитељ. 

— Груица Лопичић,кнез Ријечке nanje. 

— Ђорђије Петровић Негош, плем.Њ. 

Бисовопреосв, Г. митрополита. 

— Маркиша Ђурашиновић, војвода 

Ријечке nanje , из племена и мјесша 

enwaa, Г. Сава Кисин, шрговац. 

Шпалашро (у Далмацији). 
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— XXIX ص 

СРПСКА ГРАМАТИКА, 

ОСЛОВИ М А. : : 

{Serborum linguae elementa 28; vocales 5; р syllabam facit yel absque уосаћу, 

Српском језику има 28 прости гласова (m. j. шако чисти, да се више 
не могу раздијелити), воји се најпамешније могу записаши ево овпу 
словима: а, 6, в,гт; д, Б, е, ж, з, и, J; к, As Љу M, н, њ, Oj HB, с, 
ш, езу „еш, REE 

Слова Се ова раздјељују на самогласна и на полугласна. Са- 
могласни слова: ми имамо 5, M. ] а, е, Hy O, у; а остала су сва полугла. 
сна. У. 
Свако самогласно слово само по себи може бити слог и ријеч (у Српскоме 
језику), а од полугласнога ни једног слова не може биши слог ни ријеч без 
помоћи самогласнога, осим р (и предлога к и с, који су само ријечи, али 
„слогови нијесу); а од самога р може бити слог, и помоћу њега (р) може 
се записаши ријеч без самогласнога слова, н. п, р-Ба, р-ва-ње, за- р- 
за- ти; преш, крст, крв, прев, HPH, и т. д. Овакову службу чини 

р и вод осшалије, свију готово, Славенски народа, па и код самије Руса 
(који иначе радо умећу самогласно слово међу два полугласна , н. п. го- 
лосђ, борода,коровакровљкресшђ, пер ст, мјесто глас, бра- 
да, крава, крв, крст, прст итш: д.) и у данашњему Славенском је“ 
зику, н. п. бодрствоватши, бодошїй, мудрствоватши, муд p- 
шти, храбршти, pkan т. д. — у Чеха и у Бугара чини овавову службу 
ил, н. п. длг, BAK, CAHDE (да ли би се ћ овим ријечма смјело узети ТЕ 
Славенско свЂђилђ, сеђтлшун, подлађ, подАшїй, лжа и остале 
овакове ријечи ?) ит. д. 

Raa р чини слог, а пред њим, HAH за њим, стоји самогласно слово Я 
онда нам треба метнути дебело jep (b) **) између р и самогласнога 
слова, као знак, да оно самогласно слово не иде в р, него да је р само sa 
себе слог, H.. п. гр-о-це, у-тр-0, о-вр-„а-о, за-р-за-ши, по-р- 
ва-ти-се, и остале овакове ријечи треба писаши: гръоце, умръо, 
овръао, заљрзаши, пољрватисе и т. д. Овђе би се могао мешну- 
ши и какав други знак мјесто b, н. п. гр'о е, или гр-оце, или још Ka- 

- 

*) Осим ови општи гласова могу се чути у Српском језику још: меки oco- 
бити гласови: 1) Ерцеговци кашто изговарају с пред j као Польско 5,2 
3 Kao Z, н.п. сјекира, сјушра; изјео. 2) калуђери наши (особито 
по Србији) слабо изговарају Б, ж, f, ч, у, ш, него мјесто Би пл 
говоре дз (као што говоре Грци), мјесто ж, з; мјесто Ки атга 
мјесто ш, С, н. п..дзаце! оди He HY пш ниста; ва истину Bo- 
зу и m. д Па је шо народ узео у подсмије и у свима приповтешнама, 
ђе се каже да је што калуђер говорио, шако се изговарају (још кооз 

ноз) ша слова, | i 
47) По Српски би управо требало казати дебели јер (као остале рије- 

чи које се свршују на полугласно слово), али су наши књижевници 
узели по Њемачкоме сва слова у средњи род. | 



`= ххх — 

ко друкчије; али је Ђ најприличније: sammo је познато" међу људма, а 
нишша не значи. | | 1 

О ПРЕТВАРАЬУ ПОЛУГЛАСНИ СЛОВА. 

(де! consonantium commutationibus) 

Често са догађа у ријечима, да се, благогласија ради 9, једно 
полугласно слово прешвори у друго; и ово је прешварање двојако: 

1) Нека су полугласна слова врло налик по гласу једно на друго, н. 
п. бип, гик, диш, Бић, жиш, зис, тич. Ова су сва слова ma- 
ко налик (по Рласу) једно на друго, да се само по шом разликују, што је 

6 мекше одп,годхк,додшт, ђодћ, жод w, зодс,апц од ч. Кад у 
каквој ријечи дође које од овије мекши слова пред тврђе (друго, а не пред 
његово), онда сеоно мекше претвори у друго mepe од њега (зашто се 
друкчије не може изговорити **), и. п. 
6 у п: шиб, шипка; Срб, Српски; **) засопце, клупче, ити. д. 
г — кв: нокти (и послије нокаш) 
д — п: Jaa, jamka! нудити, нушкатши; одиграти, отпјева- 

ши и ш. д. Кад дође у ри]ечи д или т пред с, онда се вашто 

претвори обоје у ц, н. п. љуцки мјесто људски; Гроцка (рије- 
ка и мала варошица између Бијограда и Смедерева) мјесто T pom- 
сва (а прилагателно само Грочански): и шако се готово изговара 
у свима оваковим (производним) ријечма, н. п. угосподски, 
градски, брашсни и т. д. али ја нијесам смијо написаши 
госпоцки, брацки: зашто се emmo чује д, или т, пред с 
(особито у сложеним ријечма ‚н. п. подсириши, одсвакле,. 

одслужиши и т. д.); а ђештшо се опет збаци д или ш на поље 
(особито у глаголима), H. п. предем, престиѕ мешем, мес- 
ти; једем, јести; плешем, плести; госпоству, про-. 

клество ит. д. По правилу требало би да се д пред с претвори y m, 
али будући да се тешко изговара и једио и друго: зато сам ја оста. 
BHO онако. Ја сам чашио у књигама, шшо су писали просши Срољи, 

_——————————— — 

*) Ово је благогласије готово тако различно међу народима, ћао и ввус 
међу људма: што је једном иароду благогласно, mo другоме 
може бити најпротивеније, H. п. Србљину су благогласне ове ријечи: +. 
ирст, крет, срп, брк, шрг, врг, Cpr, и остале овакове, а 
Грк и Талијан зашиснули би уши од овакови ријечи; Чесима је и By- 
гарима благогласно л међу дра полугласна слова, н. п. ДАГ, ПАН, 
слнце, а Србљи не само што у оваховим ријечима имају у мјесто 
A (н. п. дуг, пун, сунцеи т. д.), него га (л) ни на крају ријечи, 

или слога, не могу да шрпе, већ га промијене у о, мн. п. писао, KO- 
та о, жетеоци, сеозе и т. д. _ 

#*) И ово је опште и природно правило у свим језицима, само што HO- 
ви граматици не кажу да се слова премјењују, Hero да се изговара- 
ју (н. п. Аделунг каже да се b пред t изговара као р); а Грцису. 
и Латини о том и правила написали које се слово пред којим, и 
у које претвара. Пуне су Грчке и Латинске књиге примјера о шом, н. п. 

scribo, scripsi, scripluni; урафо; уралто;, урар». А и у самим Славенски M- 

књигама налази се пірага од ови правила само што и нијесу свуда дрња- 
ли, н п. уграмашици Г. Мразовића, на страни 52 — 55, стоји : „воз, ра, 
„из, без, низ, да разликуюттсл Bb писанїи onib вос, рас, ис, бес, нис. 
» 1. воз, раз, из, без, низ, слагаются с реченїями олі писмене ca- 
„ могласнаго либо согласимхђ б, в, г, д, ж; 3, л, M, н, PsC, ч, 
p начииаемыми. H. п. возарвкоса, разбїю , изведу, беззлобенћ, безчимїе, 
„и проч. 2. вос, рас, ис, бес, нис, слагаются Cb реченїами отиђ 
„шисменЬ согласных к, и, м, х, ц, ш, ц, начинаемыми. H: п. BOC- 
„Кливну, расхищу, исцЬлеиїе, беспокойный , нисхоњу, и проч.” 
у млогим старим књигама Српским стоји написано "Српски, н. п. 

у Душаново; дипломи (што је споменута ма страни 282): „земли 
срљисцен." 2 

я я 
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ў ОКА 'б— ХЕХ = 
ч који нијесу ни чули за етимологију, й гоепдснки, и госивцки, 

їй и тосподсни; и осјећи,иоцјећии одсуеКи и ш. д. A кад 

~ дође д или m:a) пред п, ч, и, окда се свагда избаци, н. п. када, 
капа, качара; Градац, из Грана; пушо, пуче (у родишелн. 

млож. пушаца, а умалително пушашце); ошац, оца, оче, 

очевина; шваши, чем; паша, паче, почји; KOCHI, нош- 

чипа (мјесто костчица); саш, саџија иш. д. 6) кад дође д 

или т пред н или пред б, а послије ж, з, с, н. по нужда, нужно 

гост, гозба (мјесто гоздба); болест, болесник, боле- 

сница и ш. д. в) кад дође д пред m, или m пред д, онда се свагда 

предње изостави, н. п. отпкати (эт]есто одшкапи); пошка 

(мјестб подтка); одржати (мјесто оддржати); или се умешне 
међу њи a, н. п. одадниши, одадријешниш д, 

па НАМА Ово лн | 
· ж— ш:држак, дршчићу држи, дршкаши (н. п. пбешо на свињеју 

| ~ муж, мушво ити, д. Ў i ~ 

з — с: разапеши, распет (Слав. pacn amie); о овом имају прави 
ла и у Славенским граматикама (као Mmo је напоменушо мало прије). А 
кад дође з пред m или пред ш,онда се изостави, н. п.ражалитшисе, 
рашишии тд. Тако се исто игосшави з кад дође пред c, H. п. pac- 
шавиши,расшашисе,расуе%хи(овако исто чине и Руси, н. п. 
росаднивһЬ (расаднив), росолђ (расо) и ш. д,; или се, у тшаковом 
догађају уметне а међу з ис, н. п. разасути, изасушии ш. д. 

| — ч: барданчија (или бардагџија). 
|: ` Тако се тврђе пред меншим прешвори у BPHC, H. п. 

R — г: мозак, мозга; дрозав, дрозга; свагда, нигда; (Славен~ 
ско) гађ; буљугбаша иш. д. 

п — 6: шоп, тобтија. Ја 
с — 3: саградити, зграда; сабор, збор, зборникЪ *) (као uP y cire 

wmo пишу збираю, собрал), собрашь; з0ишїеи ш. A.) j; PE осу 
ноздрваи т. д. . 

u — y: наручити, наруџбина. 
щш — ж: задужбина, што се гради за душу. 

о m — д; сваш, свадба“); KOCAMA, кносидба; крчиши, крчидлба 

К 7 Ли ид. | < ; 

к 2) Нева пак полугласна слова нијесу по гласу тако налик једно на 
| друго, али су изнушра по природи својој тахо сродна, да се радо mpeni- 
| варају једно у друго; тако се претивори : 
гуж, —зиућ, н. п. рог, роже, рози; моту, можеш, мози; ди- 

б го, диже ‘дизати, дићи; лего, леже, лези, лећпи ш. д. 

EFER 

ali By н. п.глодаши,глоБем;родишти, роБен;досадити,доса» 
Ж asama; пруд, запруђе; лад, залађе; грозд, грожђе ит. д. 

оз mu yT н.п. кнез, клежев, наегињља; натезатши, нашежем, 

p- нашегнуши; резаши,режем; мазати, мажєми тш. д. а ос- 
i бито пред 5, љ, њ, свагда ое прешворизу ж, H. п. грозд, грож« 

ДУ Бе; ево ет гвожђе; зло, жље, разлиши, ражљеваши, 

загазиши, загажња и M. д. ; 

к-К, — циуч, и. п. реко, рели, ““) реци, рече; пеко, пећи, 
пече, пеци; јунан, јунаци, јуначе n m, д, : 

| | : 
| 5) У Будиму су од при]ешпампали #борникЪ(вао mmo је од старине), 
) а сад од кано се почео језин поправљаши, и шо је поправљено да 

буде сборник! 
*“\ Руси пишу свадьба, па опет знаду да није од свађати, него од 

сват. 
**) Ђекоји. наши списатељи и књижевници кажу, да не треба писаши 

браћа, пруће, и остале овакове ријечи, са Б, него са шь (бра- 
| msa, прутье): „да се зна, веле, да је од брати одпр“уш, а не 
| „од браћи одтрућ” На тај начин не би требало писати Hit рећи, 
К нећи, лећи, и осшале обакове ријечи, са f, него са KL,’ H га 

~ E 4 
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ју љ (пред 6, в, м, п), н. п. рибљи (мјесто рибји), зарукавље 
| (мјесто зарукавје), безумље (мјесто безумје), коп л € (мјесто 

копје) и т. д. ӨЛ; | | 
А — љ, HT молиши, мољен; солити, сољен; крило, окриље; 

весело, весеље и т. д. Над л дође накрај слога, онда се npe- 
швори у O, н. п. прашилап, пратиоца; писао, писала; K 0- 

imao, кошла; колац, KO Ha (мјесто кооца, као и CO, BO, со- 
ко, мјесто соо, BOO, сокоо; ја се опомињем само у'пошмоо 
два о да се изговарају); грло, гръоце; село, сеоце, сеоски 
и ш. д. осим Бекоји ријечи, особито шуби, или које се ријетво гово- 
pe, н. п. тоболац, тоболца (а не тобоца); силни; бијел, 
цијел (говорисе и бијо, цијо, а у Рес. и у. Срем. нарјечију само 
бео, цео); бијелац, бијелца; пијелац, цијелца; БаБвол-= 
ски, анђелски; болта, алал, сулшан, кашил,.мезил, ал- 
ка, алва и ш.д.А убекојим се ријечма говори обадвоје(и ли ој,н. I: 
ааа Ру анБео;болна ибонаи ш. д: 

м — B, и.п. шама, шавница; рамо, обравница (но ово је већ 
ешимологическа премјена) и ш. д. (и макета, 

и — Ib, H. п. грана, грање; раниши, рањен; наганишисе, Haz 
кањивашисе и ш. д. У ђекојим се ријечма прешворило ноу A (поса, 
лије м), н. п. млого, сума; кад се догоди Myk н заједно (ми), 
онда се претвори или M у (и. п. шавница), илин ул, ваомло 
го; но и ово су старе етимологическе премјене. МУНИ E Ya 

с — ш, н. п. писати, пишем; носиши,ношен; квасипти,ввашен; 
умјесшити, умјештати; а особито пред љ, њ, Б, чун. п. 
"размислиши, размишљаваши; послати, пошљем; проси- 
ши, прошња; носиши, ношња; данас, данашњи; ноћас 
ноћашњи; лисш, лишће; очистиши, очишћен; ћер а- 
ши, ишћерати; даска, дашчица, дашчара; љуска, 
љушчица; косш, кошчица; ишчистиши, ушчупати и 

. иш. д. Kaon у Грка 545° бат» мјесто xT САТ ‘и ш. де, 
т — f, н. п. брат, браћа; прут, пруће; врашиши, враћкаши; 

испратити, испраћен ит. д. | гдр" ™ 
k — m (пред њ), н. п. броћ, бротњан; воће, вошњан; гаће, 

гашњић; срећан, говорисе и срешна, срешно; добро- 
срешњикиш. д. “ТЕТИР 

f — ч,н. п, јарац, јарче; мјесец, мјесече; зец, зечина и ш, д. 

Г ОЈ 
теа ЦА 

07: ин}, | 

fiy 

(ревљи, пекђи, легьи), да се зна да је од реко, Eo RE А, | 
не од рећо, пећо, лећо. Ајде могло би и то биши; али како 
ћемо записати ју наци иврази, да се зна, да је од јунаћ и од 
враг, а не од јунаци од враз’ вако ли Кемо записати у зват- 
очеивнеже, и у творит. радошћу и жалошћу, да се зна, да 
је у именит. отац, кнез, радост и жалост, ане оч, RHE itt 
радошћ и жалошћ? како ли ћемо записати реже и пише, да 
се зна, да је од резати и од писати, а не од режаши и од 
пишатши? и т. д. Ако станемо метати по једно јер (b) код г, 3, 
K, с, ц, онда нам треба начинити још неколико средњије, или 
мршавије јерова; па ћемо тек na пошљетњку виђети, да се onen 
не може записати као што би се Кело. — Свето писмо каже, да 
инно не може двома гоеподинома работаши, а фекоји би људи 
Желп, да им CAOBA показују и напо се ријечи изговар ају, и шта 
значе, и од куда су постале: Квинтилијан важе, да.су 
слова само зашо измишљена, да се њима записују ријечи 
онако каолитосеизговараују; ито су знали, и сад знаду 
сви прави граматици и у језику вешти списатељи ип књижевници ; Ca- 
мо оне мадрикљиге (фушери књижевни), који су нешто научили, па 
мисле да већ ништа нема што не знаду, не могу шо да разумију и 
ла признаду. а ө, 

но Ко T и 

пр Р ОИ о си ол 

| 
[ 
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о У ДВОЈАВАЊУ СЛОВА. 
(де literarum деш1пайопе) . 

Два а једно до другога налазе се само у оним ријечма, beje x у Caan 
венском језику, н: п. маати, маање; снаа; ора, ораа; пра, праа; 
гра, граа; стра, страаи т. д. Истина да се ове ријечи мушкога pO- 

да, у родит. jea. тако изговарају, као да би било једно дугачко а (а), али 
су у пјесмама свуда два слога, н. п. 

„Од пушчаног праа и олова — 
„ПИ раа има, ал’ олова нема — 
„Подигло се неколико Влаа 
„H понели у шиввици праа') — 
Два е и два и шешко ће се Бе наћи заједно једно до другога. 
Два о могла би често доћи једно до другога у оним ријечма, ђе се 

л послије о прешвори у о; али народ свагда у шаковом случају слије она 
два о у једно дугачко, н. п, колац, коца (мјесто Kooga); болан, 

~ 

бона; соко,во, сб, сбчица, до, CI Û, гб и ш. д. (ја се опомињем ca- 
мо употмоо два о да се изговарају). Него у оним ријечма, Бе је у Caa- 
венском језику х, могу се и два о заједно наћи, н. п. соа, у ѕвателн. соо; 
поод, пооде, поодишии ш. д. (и у сложсним ријечма, н. п. црноок). 
У таковим ријечма могу се наћи и два у заједно, н. п. у шрбуу, у ко- 

жуу УРУУ» 
„У злу руу, уһожвуу, 
» У 3۸0] капи, и шубари — 
„ва једнака полугласна слова нигБе не могу стајати заједно у Срп- 

ском језику, него се свагда једно изостави кад се догоде у каквој сложе- 
ној ријечи, н. п. безакоње (мјесто беззаноње), безаконик, одр- 
жаши, мачји, мачица (а не маччји и m. д.), кввочка, квочетина 

и п. д. или се умешне а међу њи, н. п. одадниши, изазвати, ода- 
дријеши, безазлен; као и са сином, са сестром ; са земљом и ш. д. 

о СЛАВЕНСКИМ СЛОВИМА. 

(de literis linguae Serborum ecclesiasticae) 

~ ¥ Славенскоме, или у нашему црквеном језику, има 45 слова, m. ]. 

И Орн Ра не. же а. и. ТАЧКА МЕ УНА о н, с 

ИЗ 8, у. Ф, X; о, H, u, ш, UE, ъ, bW, b, Ђ, Є, ю, X, ®, та, 
0, A (я), 3, Û, ө, У. Ago још к овима додамо Ћи џ (која се налазе у 
Српским рукописима од Доо и више година), и оно FE, MMO се налази у 
Србуљама, онда ће и биши 48. Из овије слова ми имамо: а, 6, B, T, д, 
ем, чу ижи A, м,н, о, BIC, 1, у, By Чу ш, Ъ (о којима за сад 

ээ ) тп 

не треба више говорити); а немамо: 5; 53,56, $, х,о, ш, ы, b,b, 
у 2 ла узгред и њи мало прегледамо 6,10, А; 6, а, д, л, 3, p, 6, У. 4 ES E 

$ Чита се данас у Славенском језику као из (и Руси су га оставили одавно). 

З Није друго ништа, него з, само што је друкчије начињено. | 
Т Значи 1) као и, H. п, Б1но **), архїмандрїтЪ, niro, Марта итп. д. 

2\уйвао ], н. п. ближнїй, домашнти, горији, козін иш. д. 

8 zun као и у (и њега су Руси оставили). 
ф Само је за туђе ријечи, и изговара се мало тпврђе него к. Прости Срб- 

љи или га изговарају као B, н. п, Стеван, Стева; Билип, Вића 
а Е АЫ | 

и ш. д. или га промијене у п, н.п: Стјепан, Трипуњдан, Трип- 
коиш. д. Но будући да у нашему језину има ријечи Турски, које 

*) Ђекоји наши Списатељи пишу paana, подраанити, воози т. д 

Ово ниши је Српски ни Славенски, него је Њемачко- Српски: 

зашто су они виђели ђе Нијемци овако крпе и нашежу у њиовом је- 

зику, па би и они ради да уведу у сео], Ово је чешерта служба, која се 

mume од слова, т. ј. да показују и разлику гласа у ријечмаћ 
*“\ Већ и Руси питу вино, архимандришћ. 



о, Е 

oë изговарају са $ (н. п. ђерђеф, 'аферим, седеф и ш. д."), а. 

шакове Бекоје морамо узимаши и Грчке и Лашинсве: samo ћемо и 
ми узети ф међу наша слова. ) - 

х Игговара се мекше од г, али у Српском језику нема његова гласа, него 
су га Србљи или са свим изосшавили (као Талијани у Лашинсвим ријеч- 
ма, onore од Лашинснога ћопоги m. д.), н. п. ора, Вла, лад, ром, 
рабар; мануши, дунутши, Mao 5 HHA, дуовнин и M. д. или CY, 
га промијенили а) у B, H. п. сув, глув, кувати, дувати и M- 
д. 2) у r (у Ерцеговини, и mo понајвише на крају ријечи), н. п. до- 

"Бог, виђег, нађог, чуг; ораг, наврг брда H m. д. 3) у}. н. 
п. смејил д. 4) у к, н, п. женин, | 
Какогођ што се г прешвара у жи у з, тако се у Славенском јези« 
ку прешвара х у с и уш, и у таковом догађају Србљи су готово 
свагда задржали си пу, н, п. Вла, Влаше, Власи; ора, ораси, 
орашје; дијати, дишем, мааши, машем; снаа, (даш.) CHa- 
си (и снаи); дувати, душем (и дувам) иш. д. 
Истина да у Српском језику нема ни једне ријечи, Бе 6H ce х изгова« 

рало, али га опет морамо узети за туђе ријечи (oshe треба разумје- 
ти и саме Славенске и Росијске ријечи, које ми сад уѕимамо, н, п. Бо з- 
дух; ја овђе ниши би смијо уписати возду, ни воздуг, ни возду] 
ни BO3 AYE: зашто онда ниши би била ријеч наша ни Росијска), 

ж. као и ф. i ) ) \ 
6 Није слово, него је читав слог (ош, или от) и ријеч. Од прије, док 

није било артије ни штампе, морали су људи све књиге писаши на 
партаменту (углађеној кожи), Koju је био млого скупљи од најљеп- 
ше артије сад; зато су се старали да пишу што се може краће ; и 
тако су почели надметати тишле и скраћивати онакове ријечи, KO- 
је често долазе, и које сваки ласно може погодиши, и. п. хс, 6џ, 
адь, Cb, Tb, значи христос, ошап, давид, Бог, господи 
m. д. Од овакога писања имали су двије вајде: једну mmo се брже 
писало, а другу што се штеђео паргтамент. 

ш Такођер није слово, него је састављено као и @; Руси и остали, сви 
готово, Славенски народи изговарају га као шч, MARO и нови вњи- 
жевници Српски по Сријему, по Бачкој и по Банашу; а остшали сви 
Србљи (као н. п, по Србији, по Босни, по Ерцеговини иш. д.) и By- 
гари изговарају га као шт, н. п. аще, щедротша, пища, пеще- 
ра, чате аште, штедроша, пишша, пештера и т. aT 
Ово je био говор, како га (наши) књижевници изговарају у чишаһу 
Славенски књига, а у Српском језику имају оне ријечи, које се у Сла- 
венском уезиһу пишу са W, или шпі, н, п. WMM, заштитити ? 

штука, штене, штипати, приштши тш. д. или fi, н. п. ноћ, 
пећ, моћи, пећи, жећи, пишући, одећи, позлаћени ш. д. 

ы Има глас између e и и (готово као Њемачко ù), али у Српском језику 
нема тпаковог гласа, виши га Србљи могу изговориши, него га у 
лпурквеним књигама читају као и, н. п. син, риба, бики ш. д. 

b Није (данас) слово никакво, него је знак, који умекшава полуглас- 
на слова, H. п, учитель, конь, лебедь, радость, чапи.’ 
се учитељ, коњ, лебеђ, радосћ и т. д.“**). У старим књи- 
гама Славенским нема nuhe дебелога јера (љ) него свуда мало (b), н. Ile 

Dune a 

*) Србљи, који живе по варошима (како у; Cpujemy, y Bauk. и у Бан. | 
тако и у Србији и у Босни, радо изговорају ф, тако, да га кашто iH 
у нашим ријечма узму мјесто в (понајвише у онаковим ријечма, ђе је | 
у Славенском језику х пред B), н. п. фала, фалиши, уфашиши, | 
зафатиши, дофатити и m. д. 

**) И у Сријему има старије попова, који још овако yame, | 
#'7) Може бити да Руси могу њим умевшати и остала полугласна слова | 

и. п. б, р, с ит. д. али Србљи не могу. И само д и m напињу се 
само нови књижевници Сремачки и Бачвански да читају nao BH f, н. 
п. госпођ, пућ, Koch ит. д. а остали сви Срблви чишају, као 
што и говоре, господ, DYM, косш иш, д, | 
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ть заповБдехь швоихь; кь заповђдемљ твоимь; печаль 
пртквшме ' гръшникь оставляю щих законь пвон и T, A. 

Ђ Није слово, него је слог је, и само се пише у сриједи и на крају no- 
слије полугласније слова (а у почетку и послије самогласније слова 
ни пошто“), н. п. вбра, мђра, ръка, tropp, чаши се вјера, 
мјера, рјека, горје ит.д. А кад стоји послије ми н, онда се л 
чапи као љ, H као tb, а ђ као е (j са л canje ce y b, асан уњ), н. 

`. п.лЂто, нъ дра, чаши се љето, њедраи т. д. 5 
e У почетну се изговара као Ђ (је), н. п. единђ, єжъ, чаши се једин, 

јежи ш.д. а у сриједи изговара се као е (и пише се за разлику nâ- 
дежа :), н. п. оте Jb (у родит. млож), спасента (у имем. MAO.) и 
тп. д. 

ю Какогођ што је Ђ сложено из ји е, тако је 10 сложено из ји у, H. Ii, 
югъ, царю, мою, чаши се југ, царју, мојуит. д.а кад стоји, 
послије л и н, онда се л чаши као b, н вао Ib, а FO као у, н. п. 
людин, землю, святыню, богиню, чаши се људи, земљу, 
свјашмњу, богињу и ш. д. 

(јус) Као слово не пише се данас нигБе у Славенском језику. 
o (6) Ми и Руси изговарамо Kao о, зато га Руси нијесу ни узели међу сво- 

ја слова. 
ха (я) Сложено је из j n a (Kao n È ma j H e, ию изјиу), н. п. таворђ, ra- 

года, царя, мол, творятъ, чати се јавор, јагода, ga- 
ріа, шворјат, мојаи т. д. А кад стоји послије лин, онда се 
л чаши као љ, н као њ, а а Kaoa, н. п. земля, свашкна, чаши се 
земља, CB] AM HFA. 

Изговара се као Ko (и Руси су га већ одавно изоставили), 

Изговара се као пе (и gbera су Руси изоставили). 
Само je за Грчке ријечи. Србльи је друкчије не могу изговориши, него 

као ш; Руси понајвише пишу (и изговарају) ф мјесто ө, н,п. Фео- 
дорђ, Афинии т. д. А у Бекојим ријечма пишу (и изговарају, каои 
Србљи) ш мјесп ө, н. п. шеашеръ, математика, аптека. 

у Такођер је за Грчке ријечи, и изговара се двојако: 1) као в, н.п. Пауелъ, 
еухарїстїа, еуаггелїе. 2) као и, н. п. муро, шуран, и ш. д. 
Већ и Руси пишу Павел, евангелїе, шир aH HD и ш, д. 

3 
0 

5 

Ово је био говор о Славенским словима, којије ми немамо (ниши 
нам шребају); сад да речемо неколике ријечи о нашим словима, којије 

‘e Славени немају. Славени немају 5, js b, њ, f, т. 
п Је и код нас готово само за туђе ријечи (осим увјепбати, наруџбина), 
5 и f. Ако у Славенском језику лебедь, Господь, твердь, адь, mPas, 

треба читати лебеђ, Госпођ, шверђ, јађ, мјеђ; апушь, 
радосшњ, милость, (ако треба читати) nyh, радосћ, ми- 
лос з онда Славенима треба Би f, нао и нама: зашто они само 
слова немају, а гласове имају као и ми, 

љ ињ Требало би Славенима вакогођ и нама. Кад би у Славенском језику 
(или барем у Русијском) било љ и њ, онда бисмо знали, или треба 
чашиши конем, или коњем; нони, или коњи; Бвонски, или 
коњски; учителем, или учишељем; учишели, или учи- 
шељи; на земли, или на земљи; воли оца небеснаго, или 
Бољи оца небесизго; книга, или књига; коли, или нољи; 
жни, или жњи; љублен, или љубљен; обновлен, или обнов- 
ен; сохранен, или сохрањен; онда бисмо ласно могли одсу- 
диши, или имају правије Беца, која поју ўцркви Буди имја Госто- 
дње, или учишељи и свештеници, који читају Господне итп. д. 
Код нас бекоји учитељи Славенскије граматика қажу, да у овано= 

BHM ријечма ли и ни треба чашиши љи H њи: зашто је (веле) у имеми- 
шелном умекшано л и H, па свуда остаје као љ и њ; али је шо слаб из- 
говор: кад би тако било, онда не би требало ни у другим падежима NH- 
саши д ни 10, него а и у, ы. п, требало би писаши землу, волу, O OR He 

2 
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ну, кона, учишела, кону, учителу, па би се чатило земљу, 
вољу, богињу, коња, учишеља, коњу, учитељу: него је 

шо, с опрошшењем, крпеж, који показује недостатак Славенске Бу- | 

квице. 
Да 

А Тако је исто потребно j у Славенсвом језику, н. п. кад се пите у 

имен. струя, Троя, судїя, у вин. сшрую, Трою, судїю: шрё- 

бало би и у род. и у дат. писати струји, Троји, судији, а не 

струи, Трои, суди. 

жей =з наивни 

О ГЛАСОУДАРЕНИЈУ. 
(de accentu) 

У Српском језику ‘имају 4 различна ударенија гласа, и по њима су 
ево начињена 4 знака: , , ,' | 

" Први (`) стоји над оним словом, ђе се глас оштро изговара, н. п. 
вода, врана, вуна, земља, премешаши, премешнуши, тица, 

пиши, крст, прети IM. д. А 
Други (°) стоји над оним словом, Бе се глас управо прошеже, и. 

п. грана, беца, сека, рука, викати, душа, рикаши, весеље, | 
шрваши, срна ит. д. 

Трећи (^) стоји над оним словом, ђе се глас као округло разлази, | 
н. п. глад, благо, MEAO, бир, сунце, круг, рб}, памтшиши, 
шрн,крв,трк, црњка ити. й, у Á 

Четврти (^) стоји над оним словом, Бе се глас шако протеже „ 
да од протезања прелази нешто и на друга слова, која иду за њим, н. п. 
наво; (и свуда у родиш. млож.) десет људи, пеш оваца, свију Hâ- 
родаит. д. | у 

Које ријечи на ком слогу имају који знак гласоударенија, шо ће се по 
времену одредити у грамашикама; а ми овђе за сад само да опоменемо још 
нешто код орије знака гласоударенија, да би се лакше могао познаши прави! 
глас ријечи: А ‚ AN 

1) Глас је првога знака (`) дво]ав, које се особито може познати у је- 
днаким ријсчма, н. п. бацати оштрије се изговара кад значи фћефеп; него 
қад значи werfen; тако се ора изговара оштрије кад значи die rehte Reit, 
него кад значи die Nuf; тако се изговара оштрије јарица млада коза, него 
јарица шеница и т. д. зато самја у оваковим ријечма метнуо два знака 
(" уђе се оштрије изговара, као што се може виђеши код бацаши, jas 
puga, параи m. д. _ ; 

2) Код трећега (^) треба упамтити: а) Бе је rob на другом, или на 
тпрећем, или на четвртом слогу овај глас, онђе пред њим мора бити наном 
слогу и оштри (`), н. и. овчар, ратар, радост, господар, FOTO B~ 
même, горопадник војводовање и ш. д. зато ја нијесам (свуд) ни 
метао оштрога на први слог, ђе је ово на другом, као н. т. код овчар, 
рашар, рвач, радост, рањење, ношење; W OM à tbe, гљецован, 

голешаи, грађанче и т. д. 6) овај се глас налази код свију ријечи, које 
се од несавршителни глагола граде на ње на предпошљедњем слогу, н.п. 
гтовљсње, ријсње, војводовање ит. д. зато га у оваковим ријеч- 
ма не би требало ни писати (кад се зна. да је свуда), као што га ја nnje- 
сам писао y оним оваковим ријечма, које напријед имају глас другога зна« 

ка, н. п. пусање, стругање, досађивање, откупљивање, љу- 
бљење, и m. д. в) готово би се могло рећи, да је и овај глас двојак у 
оним ријечма, ђе се два налазе на једној ријечи, и. п. памћење, су- 
дим, р адим, ша ра м „веже M и m. д. (у OBAKOBHM глаголима). 

} 5) И четпрртога је знања (^) глас двојак, које је најлакше познати у 
једнаким ријечма, H. п. нас има седам друга, и сваки имамо по десет 
лијели друга (што се конци препредају): овђе се у десет лијепи дру- 

га не протеже тако глас, као у седам друга, него се изговара дру- 

га, тако исто кад се рече: виђели смо на небу 10 дуга, и донијели смо~ 
сваки по 10 качни дуга; десет грама, и допао рана и ш. д. | 

|| 
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4). Глао ме остаје све Једнако на једном слогу, него се мијења, м.п, 
` вода, воде, води, воду, водо, водом, води, воде, вбда, БО- 
дама; соко, соколе, соволе; лонац, лонца (а рбнац, ронца!), 

У лбнци, лонаца, лбицима; писати, пишем, ппсаше; [үн 
јунана, јуначе, јунака и ш. д, 

СЕЛОНЕНИЈАА, 

(de substantivorum declinatione) 

Српска имена суштествишелна имају четири склонени]а. 

Прво Склоненије, | 

По коме се силањају сва имена мушкога рода, која се свршују на 
полугласно слово M ма, и она на а, којан у родишелном имају а; и на 0} 
која у род. шү ха, ; и неколика на. E, Н.П. 

` јединсшбени број , М 
И СОЛ pirka 4 “йг талс Сс El rre 

· јелен, колач, ора, мије, ^ соко, · вбтао, | 
. јелена, колача, ораа, мија, НА сокола, котла, 

‚ јелену, · колачу, орау, мију, соволу, котлу, 
Б. "јелена, . ‚ · колач, ора,. мије, сојкдла, котао, 
о. јелене, колачу, ораше, | мију, сбволе, . пепле, 

мег. јеленом, колачем, аро. мијом(мијем) соколом, котлом, 
. Јелену, : нолачу. орау, . мију , Соколу, ` котлу, | 

Tope број 

Ки, јелени, колачи, ораси, ` мијови, соколови, кошлови, 
(ер. јелена, | колача , ‚драа, мијбва + соколова, кошлбва, , 
ад. јеленима "), колачима, орасима, мијовима, . соколовима, кошловима, 
а јелене,» ۰ колаче, брае, | мове, і "соколове, котлове, 

· јелени, колачи, _ ораси, мијови, соволови, _ потшлови, 
‚ јеленима **), колачима, орасима, мијовима, — соколовима, кошловима, 

“С. зн ж колачима. орасима, мијовима, _ сополовима, кошловима, 

Иле 

х) У пјесмама. се налази Бешто дат. млож. као тавор. jed. (као што. је 
„и у Славенском језику), н. п. Биће доста меса и гавраном; Тако 
Турком Турски селам даде и m. д. Ђешто се овакови даш. млож, 
падеж може чуши и у говору, особишо у Бачкој (по варошима), и 
понајвише код они имена, која у млож. броју нарасту на еви или на 

__ОБИ,и.п.воловам, соколовом, царевом; пријашељем, 
момкоми ш. д. Али од Србијанаца, од Бошњака и од Ерцеговаца, 

ја то нијесам. чуо никад, него би jour n y пјесмама прије казали BO- 
ловим, соколовим, паревим, пријатељ им (као Турски 

| Турцим Бога називаше) ; иливолов ма, пријашељма H ш, д. 
а не вјерујем да би и Бачвани вазали, н. п прстом, зубом, нок- 

18 пом? i 
w Ђешто се може (особито y Сријему , у Бачкој и y Банату) изоста- 

виши ово ма у швор. и у сказ. MAOR., н.п. с јелени, на волови, 
у котловини m:a. И овако се по“ реченим мјестима (особито у 

писању) изоставља ма у пвор. и у сказ. код свију имена (осим 
‚ шреКега склоненија) суштествителни и а и код ђекоји 
мјестонменија (н. п. мој, твоју свој, чи]): Али у Србији, у Boc- 

‚ Ma и у Ерцеговини, слабо се и у пјесмама чује (н. п. А с ајдуци_ 
| како, начинимо), Hero се радије изосшави пошљедње а, илии испред M, 

и, п. На синџири сишне гнитреике; у Руњансним зеленим шн» ` 
лиш, Под и + ма рор под јелише HM. д. · л 

ї 
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I. Код овог склоненија треба упамтшипли:. | 

1) Имена бездушни ствари имају у јед. броју вин. као именнтелни; | 
2) Имена, која се свршују на Б, ж, j, b, њ, f, ч, ш, имају у зват, 

јед. у мјесто е, а у шпор. ем мјесто ом, H. п. смуђ, зваш. смуђу, швор. | 
смуђем ; нож, ножу, ножем; змај, змају, змајем; краљ, краљу, краљему. 
па, лању, пањем; манић, манићу, манићем; колач, колачу, колачем; 
миш, мишу, мишем и ш. д. али јеж; јежом! Ђекоја имена и наар 
имају овако, н. п. писар, писару (и писаре) писарем (и писаром); господар, 
господару, господарем (и господаром); цар, царе, царев (!) и ш. д. | 

3) Имена, која се сершују на п, у зваш. јед. премјењ ц на ч, а | 

у e | и она ада ем а 4 OM, п, стриц, звалт. па швор. | 
стрицем и ш. д. Осим зе пом; мјесец, мјесецом, _ 

4) Имена, која се свршују на з, у зват. јед. премјењују 3 на ж, | 
н. п. кнез, зваш. кнеже и M. д. Али која се имена ријетко говоре у зваш. | 
јед., код они се може чути и на зу (мјесто же), н. п. Ој Французу царе 
силовиши ! — | 

5) Имена, која се свршују на г,и на к, у зват. jeg. премјењују г на ж, 
ак на ч; а у MAON, свуда осим род. и вин. г на з, a K нац, и. п. рог, 
зват. јед. роже, а у млож. броју рози, розпма; Јунак, јуначе, јунаци, Ју- 
ek и ٤ д. Алӣ имена Rhi a E йон, с аң а. 9 у род. са 
бе а, аријешко се говоре y зват. јед. , код они би се прӣје казало на 
него би се промијенило к на ч, н. п. патак, патњу! (мјесто паче!) ў} 
мачак, мачку! (мјесто маче!) и m. д. Али қоја се чесшо, говоре»; 
она имају као што шреба, н. п. штетан, тече А ho летела 

б) Имена, која се свршују на ап, и на ао, и Maora друга на ак, ал, 
ab, ам, ан, ањ, ап, ар, ас, am, ач, у свима осталим падежима (осим 
Род. млож.) губе а, н. п. знанац, здауца ұмомах, момка; угал, угла; угаљ, угља. 
јарам, јарма; ован, овна; жр а котао, котла, вјетар, вјетра; 
овас, овса; лакат, лакта ; Бирач, Бирча и т, д. 

7) Сва имена, која се свршују на о, и млога друга, особито једно- 
сложна и двојесложна, нарасту у млож. броју на еви или на ови: 

а) На еви нарасту она, која у твор. јед. имају ем, H. п. смуђ, 
смуђеви ; нож и рал, краљеви; пањ, пањевуу: цар, цареви; 
броћ, броһейи' умач, SBH; кош, кошеви п т. д. 4 

6) А на ови сва остала, која у твор. jea. имају ож, „и. п. град, 
градови; поп, попови; котао, котлови е азы, соколови; гавран, 
гавранови; јастријеб , јастребови и т, доде", К 

Но ова сва имена могу имати и по правилу, д Бекоји се говори f“ 
обадвоје, н. п. миши и мишеви; рози и.рогови; пијетли и пијетлови; суди 
и судови и т. д. а код остали се чује у пјесмама, н. п. пути, ножи, орли, 
говрани: Ђе се вију орли и гаврани и m. д. | с 

8) Имена народа, која се свршујуна ин, у млож. броју у свима ma- 
дежима губе yy, н. п. Бугарин, Бугари; Србин, Срби; Латинин, Латини 
и т.д. Али Турчин каже се Турци (као од Турак), 

9) Имена, која се свршују на дац и на mai, у свима осталим паде. 
жима осим род. млож. губе дип, н.п. желудац, желуца, (род. млож.) же- 
лудаца; отац, оца, оцу, оче, отаца и т, д. 

10) Мије, грије, смије, може бити да би у млож. броју могли 
имати и на еви (мијеви и т, д.) ; али (по Рес. нарјечију) ме, гре, сме, 
и у твор, jea. имају само на ом. 

та бел Уд 

И, Особито шреба упамшиши код ђекоји ријечи: 

„ 1) Нека имена имају урод. млонџли мјесто a, H. п. црв, први; мрав, 
мрави; мјесец, mj ec ê uk; e, авар Aku AOE а ђекоја 
имају и а,и, и, н. п. cam, Oko о сатди пуно 7 сатд; пуш, иет їйў- 
та, а у Сријему, у Бачкој и у Банату, пеш пути иш. д. 

2) Гост има у род. млож. госшију и гост 
3) Даи кад се сам склања, онда иде по правилу, н. п. дан, дана; 

у млож. броју дании m. д. А с ријечима Ђурђев дан, Јовањ дани 
т. д. има у род. днё, н. п. у очи Ђурђева дне; ођурђеву дне. 
Тако се говори два дни (двадни), rı pH AHH (триди у; а даље се каже 
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нетнри дана (слабо би ко рекао чеширидий), пет дана (nem днини 
пошто); пропадоше ми шолики дни и M. д. | | 

4) Пуш има у род, јед. ипушом,ипутем: а) и. п. ја сам за ny- 
том; стоји под пушом. 6) н. п. оде путте, 

5) Коњиц има у зваш, jeg. коњицу; 
"да се разликује од коњин?), н. п. 

„Јунак коњу говорио: 

„Ој коњицу, о моје — | аай 
6) Стрипеу Maok. броју говори се исприцеви и сшричеви; 

пако изец, зецови, и зечеви. | М 

7) Коњ има у дат., твор. и у сказ. MAON. 
а зуб пма и зубма и зубима. и 

8) Човен у MAOR, броју каже сељуди (а не човеци), и склања се 
ево овако: и. људи, р. људи, д. људима и људма, в. људе, з. људи, M. 
људима и људма, с. људима и људма. 

еса. 1 
јесто коњиче! можеј биши 

4 1 

воњма (а не коњима); 

Друго склоненије, 
| ое. Марц” 

По коме се склањају сва имена женскога и (остала) мушкога *) рода, 
која се свршују на а, н. п. у. 

«4 j 

> је H број Т . 
| limina a C2 Po м, x фу 2 а е А ТУ 27071447 
ч А жена, змија А књига 1 муна З пушка А запра, 
Єз. жене, змије, књиге, муке, пушке, ватре , 

IA. жени, змији > књизи, муци › пушци | вашри, 
| oB. жену, змију, књигу, муку» пушку, ватру, 
= 5. жено, змијо , књиго, муко, пушко, ватро, 
| -e женом, змијЈом, књигом , муком, пушком, ватром j 

у“ жени, змији, | књизи, муци, пушци, ватри, | 

| «ои мложесшвени 6 рој: 

TEN · жене, змије, књиге, муке, пушке у ватре, 
ер. жена, ` змуја, књига, мӱһа, пушака, Bampi, 
lfa о женама, змијама, књигама, мукама, пушнам«ћ, ватшрама, 
| В. жене, змије | књиге, муве, пушке, ватре, | 

~ ә. жене, змије, књиге д муке, пушке, ватре, ` 
í, . женама, „змијама, вњигама, мукама, пушкама, ватрама, 
ү” ©. женамаф), змијама, књигама, M ўкама, пушкама, ватрама. 

1 

| 

Гоње треба упамтити ¢ 
‚ 1)Имена, која се свршују на га и на ка, у дат. и у сказ. jeg. премје-_ 

њују г на ад, Е на п, н. п. књига, књизи; рука, руци и т. д. 
Али која се имена свршују на шка и на чка, у они се говори и онако, н. 
п. пашни, кучкии т. д. Али ја сам слушао у Србији по селима баш 
и у овакови (особито на шка) Бе се промјењује к на H, н. п. носи на мо- 

*) Мушка имена овога склоненија само су у jea. броју мушкога рода, а 
у млож. женскога, н, п. мој слуга, моје слуге; наше вла- 
дике; Српске војводе, и шад. А у пјесмама су овакова имена и 
у јед. броју понајвише женскога рода, н. п. ) К | 

_ „Слуго моја Облачићу Раде — 
„Да ши да Бог, Сибињсна војводо — | | 

**) И код овије се имена у Сријему и (особито) у Бачкој може изоста- 
виши ма у сказ. млож. и пошљедње а добије мало дужи глас, н. п. 
У новина, по ливада, на кућа и m. д. Мени сечинидану 
овом ђекоји садашњи списатељи Сремачки и Бачвански прегоне мје- 
py; ја не-вјерујем да би ст Сријемац казао, н. п. О наши да- ” 
нашњи Српски књига; у Пешрови красни непоношени. 
зелени ливада и ш, д, На a E SN | р 
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ни (мјесто на мотки); нода] мачци ит. д. У ред овије имена иду и 
ома, која се свршују на аа и на уа, н, п. снаа, даш. и сказ. снаси 
п снан; муа, муси и муш и M. д. | ‚з ИМ (бо; 

э) Имена која се свршују на ца, у зват. jea. имају е мјесто о, H. п. 
пријатељица, зват. пријатељице и т. д. Али ђекоја имају мн о; 
н. т. иди, кукавицо сиња! несрешњицо једна! ит. д. | 

3) Сва мушка крштена имена и млога женска имају зват. једним. 

као и AMen., н. п. Станиша, о Станиша; Милија, о Милија; Ни- 
кола, о Никола; Аница, о Аница; Ружица, о Ружица (а Ружа, 
о Ружо |); Милица, о Милица и m. д. А женска oneni ђекоја имају на 
о по правилу, н. п. Стана, о Стано; Пвијеша, о Цғијешо; Сара; 
о Саро ит. д. | У у 

· 4) Која имена пред а имају два полугласна слова једно до другога, 
она Бекоја у род. млож. добију а међу она два полугласна слова, H. п. пуш- 
ка, пушака; крушка, крушака; патка, патака иш. д. а Ђекоја 
опет остану ‚али уз; ма колуп мјесто а, н. п. в рста, врсти; ва-; 
mpa, ватри; чавка, чавки и, п, д. «(к Jpg, иде, лађа, лаби! я. 
имлада, млади!). Али квр f Wa pa, грба и остале овакове 
ријечи имају по правилу, т. j. рга, грба : рпа и ш. д. шуды чус: 

5) По овом се свлоненију“ склањају и она женска имена, која имају 
само млож. број Ha e, н. п. гаће, виле, меиеи т. д. 

6) Рукан нога имају у РОД э шщ руку, ногу; шако се чује и. 
+ = 

слуга, слугу, а говори сен слуга. А 

Треће склоненије, 3 У 

По коме се склањају сва имена женскога рода, која се свршују на» i 

T. стварима (-рма), мислима, матерама, кКерима (-рма), 
C. стварима (-рма), мислима, матерама, – кАћерима (-рма). 

полугласно,слово H наи, H на о, н. п. | пе 
"а. 

јединствени број у, т 
PE Cogitatio & Граде Kla. 

И. ствар, сао ~ тшёлад, мати , АЛ, ~ 
Р. ствари, и јен шелади, матере, ` вКери, “ 
Д. ствари, "а, млсли, теладма(телади), матери, _ кћери, h 
B. ствари, мїсао, · телад, матер, кћер, $ 
3: ствари, мисли, шелади , маши, кћери, и 
Т. ствари (-рју), мисли(мишљу), шеладма, матерём, кћери (-р}у)у i 
С. сшрвари, мисли, шеладма, матери, кћери Р l 

E 
мложесшвени број | о 

И. ствари, мисли , — матере , кћери, 
Р. сшвари, мисли, к, матера, кћери, 
Д. стварима (-рма), мислима, — матерама, кћерима (-рма), 
В. ствари, мисли , — матере кћери, 
3. ствари, мисли, — матере, кћери, 

Овђе треба узети на ум: ! | 
‚ 2) По овом се склоненију склањају и она женска имена, која само 

пмају млож. број наи, и. п. прси, очи, уши и т. д. 
2) Кост, кокош, уш, ваш, очи, прси, уши, имају у род. 

MAO. кост адре ушију, вашију, очију прсију, уши- 
jy; а говори се, правилу, н. п. Пости као пас од кости. 

5) Нити ин пуки ита (по другом снлоненију, као н ите); mako 
јасли јасала (као јасле). 

4) Код овога је склоненија двојак творит. падеж у јед. броју, пт. j. на 
и и на ју (осим матере и сабиратерни имена на aA), н. ıı. Cm B a pH иств â- 
рју; кокоши и кокношју; жучи и жунју ит. д. Мени се чини да је 
оса) први (ствари) обичнији у народу од другога. Код овога другога (на, 
ју) шреба ово уџамтиши: а) код имена, која се свршују на Ду л (наго), и, In- 

> 



слије се ] сдубслуљ,снуњ,сшућни.мн.нрњад, нрња- 
By; мисао, мишљу; зелен, зелењу; постат, постаћуј кост, 
кошћу и ш.д. 6) која се свршују на 6, B, M, п, у оније се претвори ) у 
wH. п. зоб, зобљу; крв, крвљу; кап, капљу и M. д. в) која се 
свршују на Б, p, њ, ћ, код оније се j са свим изгуби, н. п. чађ, чайуу. 
врмвљ, крме у ноћ, ноћу и ш. д. зер 

17 / 
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Чешврто єеклоненије, 

По коме се склањају сва имена средњега и мушкога рода, која св. 
свршују нае ина о, н. п. 

A j ~ једињешвени број Ги па Дыр Бйр ЧИ ша о, Ра 
Zit. поље, ретеније, Станоје име, шеле,” CRKO BECAO, Ранко, 
wap. поља, срешенија, Станоја имена, шелеша, села весла, Ранка, 
КАРИ пбљу, срешенију, Станоју имену, тєлешу, селу веслу, Раику, 

со В. поље, .срешеније, Станоја име, шеле, село весло, Ранка, 
= ‘3. пдље, срешеније, Станоје име, шеле, CEAO весло, Ранко, 
ПУТ. пољем, срстенијем, Станојем именом, шелетом,селом веслом, Ранком 
Кеб пољу; срешенију, Станоју имену, шелешу, селу веблу, Ранһу, 

мложесшвени број , 

| 3 И. поља, сретенија, — имена, 8 села, весла, — 
К: пбља, cpemenñja, == имена, — сёла, весдла, —- 

„пољима, сретенијама, — именима, — селима , веслима, -— 
| EB. поља, сретенија, == имена, eu села, весла, — 
кз Э. поља, сретшенија, a имена, == села, весла,  —- 
биР. пољима“)сретенијама, — именима, — селима“ веслима, — 

| | и пољима*)срешенијама, ~~ именима; — селима" веслима, — 

Код овог склоненија треба упамшиши: 
а) Имена живи ствари, која се свршују на е и нарашћују на та, она у 

млож. броју постају (сабирашелна) женскога или мушкога рода, и склањају 
се по првом и по трећем склоненију, н. п. шеле, шелеша, шелад, или 

| шеоци; прасе, прасад, или прасци; чељаде, чељад; момче, 
| момчад и ш. д. Али имена овакова мртви ствари (која су понајвише 
| туђа), имају и млож. број, н. п. шане, manema, у млож, бр. шане- 

ша; јапунпе, силембе, Коше, Кебе и m. д. j 
) 2) Која се имена свршују на о, а имају пред о два полугласна слова 

|| једно до другога, она у род: млож. узму а међу она два полугласна CAO- 
ва, H, п. седло, седала; весло, весала; масло, масала и тш. д. 

5) Дрво нарашћује на ша (умешне се ше пред а), и има урод. дрве- 
па и ш. д. ау млож. броју има двојако: а) дрва (das 5013); 6) дрвета. 

4) Псето има у род. псета пли псешеша; а у млож. броју oa- 
бирително пашчад (женскога рода)і или пси (мушкога рода од пас), 

| 5) Рамо има у род. рамена (као раме), 

\| *®) Код овије имена мало је обичније (него код првога и другог єклоне- 
= - нија) да се изоставља ма у швор. и у сказ. млож., н.п. по брди, на 

‚| коли, сколи, под коли, по сели и m.g Алије у Србији, у Босни, 
и у Ерцеговини onem обичније са има (на колима, под колима; 
C колима, по селима и ш. д.); па и у самим пјесмама радије Cê, 
пзостави само а, него чищаво ма, н. п. Кака j" војска по брдим 

||| Руњансвим — у МД 

<» 
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О ИМЕНУ ПРИЛАГАТЕЛНОМ. 
(de adjectivo, eoque aut finito aut infinito) _ 

Прилагателна имена могу се, по њиовом значењу, раздијелити у 
три реда: Прва показују каквоћу имена суштесшвишелнн ; и ова су опеш 
двојака : 1) која показују какво је шшо, н.п. добар човек, зелен лист, 
мутна вода, шарена шица, брз коњи ш. я. 2) која показују, 
ода шша је што, н. п. гпозден кошао, дрвена кућа, сребрно 
пуце, кожна алина и M, д. | | | 
__ Друга показују чије је што; и овасу опет двојака; 1) која показују, 

да је што само једнога извјесног имена суштествишелног, н. п. попов, 
вовачев, Бо]вБОДИН и ш. д. 2) која показују, да је „више имена 
суштествителније, или једнога кога му драго, н. п. поповске, ковач- 
ки, EBOjBOACKH; говеђи, козји, рибљи, шичји, Бешињи ит. д. 

| Трећа иду у ред другије, него се од њи разликују, штио ййјесу no- 
страла од имена суштествителии, него од другије pasanin дијелова Foros. 
рења, као H, п. 1) од нарјечија (особито мјеста и времена), Њ п. шамо- | 
шњи, данашњи, лањски, шокоршьи и ш, д. 2) од глагола, H. m.’ 
стајаћа кошуља, плетића игла, opaha земља, уповні. 
гуњ, музовна кравг, шекућа вода, и остала овакова прачастшија. 
5) од имена бројителније , н. п. први, други, шрећџи и m. д. аи 

j 

О двојаком свршивању прилагашелни имена. + 

3 Прилагателна имена првога реда свршују се у мушкоме роду 
јединственог броја двојако, ш. ј. на полугласно слово, “) или на и: зашто 
ми говоримо, и слушамо ђе се говори, н. п. добар и добри, зелен 
и зелени, дрвен и дрвени, двогуб и двогуби и M, д. Ово су, | 
прво назвали Славенски граматици прилагателним усјеченим (со ус]ече-* 
ни)ем), а друго цијелим (без усјеченија). Може бити, да би било паметније: | 
рећи, да је ово друго прилагашелно нарасло од првога, мего да је прво 
усјечено: зашто прво стоји у првоме свом облику (као н. п. муж 
именителном падежу) и показује каквоћу неизвјесне ствари (на пита“ 
ње какав ?), н. п. зец је плашив; поштен човек не умије лагати; 
мени је мио црвен појас; златан је прстен скупљи него сребрн; 
Гојко се чини (да је) памешан и ш. д. А ово је друго начињено (с до- 
датом! и) од првога, и каквоћом опредјељује ствар (на питање који? 
као Њемачки член бег, Die, раб), н. п. црвени појас изјели миши; изгу- 
био сам сребрни прстен; продао сам мој необрани виноград и 
m. д. Ово двојако свршивање наши прилагателни имена само се налази 

у мушкоме роду (јединственог броја), а у женскоме и у средњем роду 
само се по гласу разликује, н. п. боља је аљина широка, него уска; 
камо она широка аљина? Ту је и уска и широка; ово је прасе де- 
бело; пошто ћеш ми дати оно твоје дебело прасе? и m. A 

Кад оће прилагателно име да се усијече, онда му само треба оду- 
зети оно и с краја, н. п. жути, жут; дрвени, дрвени M. д. Ако 
ли прилагателно има пред и два полугласна слова заједно, онда усјеченом 

Е \ 
Џ 

") Ђекоја се у мушком роду свршују и на о (мјесто л), н. п. зрео, 
весео, труо и т. д. 

*') У Славенском језику ово се разликује словима у сва три рода, н. п. 
свашђ, свята, свято; свлшый, свяшая, свашое; а Србљи 
су изоставили у женском роду л, а у средњему е, па само гласом 

натежу и разликују: зашо се налази у старим књигама Српским и 
без л, и са ли а, и са два а, н. п. у Лазаревој дипломи (што је спо- 
менута у предговору): село буковица дона, село буковица горнла, 
село окованица донаа; тако има, у Раваници (у Сријему, ђе и ди» 
плома сад стоји, код светог Лазара) ма црвеној свили везено зла- 
том (Kamy да је sezsa царица Милица на ћивот кнезу Лазару): вз A ю- 
Garnaa пш чеда; ивьзлюблжнад ши чеда. 

`à 
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о A 
треба уметнути а међу ‹ она два полугласна слова, н.п. тавни, таван; 5 
плітки, плишак; мудри, мудар ит. д. Осим црни, црн; сре» 
брни, сребрн; грки, грн, ифосталије овакови. f 

А кад оће да се начини од убјеченога прилагателног цијело, онда 
му шреба додати на крају и, н. п. жут, жути; зелен, зелени; 
дрвен, дрвени um. Aã. А која прилагашелна имају а пред пошљедњим 
полугласним словом, од оні нека избацују а у свима осталим премјенама 

и падежима (као и beroja суштествишелна имена мушкога рода, и, п, 
јарам, јарма), као н.п. 1) сва готово која се свршујуна ан, н.п. дро- 
бан, дробна, дробно, то у аб SRA гладан, азан, 
рујан, болан, вољан, пој їй, оран, кт, си- 
шан, срећан, мучан, Ан п ш. i её лаган, лађан, мла- 
Ђан, узан, мекан, ваљан, санан, шанан, сићан). 2) која се свр- 
шу]у на ав, н.п. љубав, узаћ, pIe gea: НЕ млећан, мајецањ, 
дугачак, вришак и ш,,д. (осим л 77 к, Hejan). 3). која се 

 свопгују на ар, н. п. р ‚ мудар, ар е A д. А нека 
опет задржавају а, као н. И.т оја вршују на аб, н. п. слаб. 2) која 
се свршују на ав, н. п. лукав, рат и ш. д. 5) која се свршују ма 
аст, н. п. рачваст, п уш ногаст и m. д. 4) која се свршују на апт, 
н. п. главаш, крилат, носат и т. д. 

Дивљим алі, и велинкӣ, не усијецају се никако. Дивљи требало би 
да будед іваљ, дивља, дивље; малӣ, мал (илимао), мала, мало; 
авелики, велик, велика, велико; али се не говори ни „једно, него 
остају mako: дивљи, дивља, дивље; мали, мала, малб; вели- 
ки, велика, великб. Истина да се мјесто мал и велик узима Ma- 
лен и голем, али се говори и онако, н. п. Јеси ли велики нарасшао? 
(овђе Србљин ниши ће рећи велин ни толем). 

Прилагашелна имена имају три рода и два скломенија,. 

Прво свлоненије, 
~ 

По коме се склањају сва прилагашелна имена, ноја се у средњем роду 
свршују нао, или у мушком роду наб,в,г,Д, з, Fg А, м, н; о, п, р, 
с, ш, н. п. слаб, равќ дуг, млад, брз, дубок, обах, пишом, 
раван, дебео, п Йу уаар„б Жоли J и Ii. Дд. 

Примјер она свлоненија. 

І. Усјечено. 

А јединсшвени број. 
мушк женск. средњ. 

И. а и жута, е 
р! жута, жутога, жушбг, жуте, жута, жушбга, бг, 
A: жуту, жутоме, му, бм, жушб], жушу, жушбме, му, ом, 
B. ж ша. тог ил), | "жуту, жуто, С о 
э. 4: 214 ү E — e С. 4 
T. жутим, жутијем, жутом, жутим, жутијем, 
С. жупту, жушоме, му, бм, жушој, жушу, жушоме, му, OM. 

мложествени број. 

И, жути, жупе, жуша 
е. жупшје, жушӣ, 

5 9 

Д. жушйма, йм, жушијем | 49 свашри рода 
{ į 

*) Исшина да би по смислу требало да нема E усјеченог, али ја сам чуо Бе се говори: немој APERP човече! прођисеј добар чо» 
вече! и ш, д, 



— XLIV — 

B. xýme, ` жуте жута, 

Т. жутима, им, жутијем "), 
“4, + ~ Р2 за e a и 

С. жушйма, йм, жушијем >), вашри рода, 

п. Циўело; ДА: 

| | јединствени број, 

: мут к. l жен скі, средњ. WAN 
[la и. жуп лему › 22 - жуша, Рут, ©. МАК 1 
„Уба ДР. wyma, жушбг >, жуше,:~— жушога, жушбг, КУ 
приме ата. жутсме, му ‚ бм, 0А жутој, — жутбме, му, бм, 

жал, 2,8. жутога, жутог, 2748 жуту „2 ежутб, 
| ~ 3. жути, ЕР | ужуша, ~ - жуто, 

~ E & Р ела, ^ ta æ- A Ы 

ољ. „жутим, жутијем, жутбм„= жутим, жутијем, 
„и ang E жушбме, му, ом, LM: жутој , — жушоме, му, ом. ° 

| мложесшвени број. 

пе 220 жути, à Ф жуше, жуша, Е 
у т Р уе Жү; за свашри рода» АГИ, 

папе ЕД жутима, им, жўшијем, 
«(776 В. жуш, жуте, жута, 
ы „3. жупи, жуте, жуша, 

сотая JER кутима, им, жутијем уза v4 i арче айн ES 52 сваш рирода, 
ид. У“ жушима, им, жушијем, f ; 7972 

Друго склоненије, КТИ 

По коме се склањају сва прилагателна имена, која се у средњем | 
оду свршују нае, или у мушком роду на Б (и на Би), ји, љи, њи, f (и Ha. 
и), н. п. puh, говеђи, мачји, дивљи, рибљи, кокошињи, B PY f, 

| телећи и ш, д. 1 ; 
| | А 
| Примјер другога склоненија. 
| , ТЪЪ: 

| I. Усуечено, ч ( l 

| јед. број. 
мушк. уар женск. средњ. 

И. врућ “%2 | врућа,. вруће, · | 
| Р. epy hê врућсга, уке, Брућс, врућа, врућбга, fêr, 
| АД. врућу, врућсму, Ком, Брућбј, врућу, врућему, кем, 
| Е. врућа, kera, hêr (врућ), врућу, _ вруће 

| Т. врућам , врубијем, врућом, врућим, врукијем, і ©, 
| С. врућу, врућсму, һем, врућој _ врућу, врућсму, hêm, 

| | ` ` MAO. број. 

И. врући, вруће, врућа, 

| Р. атой , = м EAA свашри рода. | Д. врућима , Аим, ћијем, у 
а вруће, вруће, врућа, 

Т. врућима Ким „ијем, 
| С, врућима Ким hujem, јаз с2а Шри рода 

*) И код прилаѓателни се имена у твор. и у сказ. млож. изоставља , 
особито у писању у Сријему и у Бачкој оно м (ма и јем) на крају ` 
(као и вод сушт. имена првога, другога и четвртог склоненија), 
и. п. с добри коли, по зелени ливада, у Српски мовина, 
на сеоски BOAOBH HK ш. д. 



4 С ро" < 
0 Ба + RUNIN 8 : 

П. Цијел о 

и 
са јединетвени бро]. 

\ 

мул Б. CAN женск. средњ. 

п. з ин 
P. врућега, врућег, К вруће, * врућсга, врућег, 

Д. врућсму, врућем, врукоу Љ врућсму, вруће, 
` Р. Bp fera, врућсг (врућа), врућу» _ вруће, 57% 

З. врући, `, врућа, вруће, 
Т. врућим, врућијем, врућом, врућим, врућијем, 
С. врућему, врућем „ врућој,. | врућему» врућем, 

млож,броје 

И. врўЁй, 0 
P. врућије, врући, 
Д. врућима, врућим, врућијем, 
В. вр е, 9چ “ 

З. врући, "ЛД, 
4 врућима, врућим, вр Кирем, 
С. врућима, вруВйм, врућијем, 

вруће, врућа, 

за сватшри рода. 

врјке | врућа, 
вруће, врућа, 

la свашри рода 
$ 

Примјемчаније. Са ву ва, све, броји се к ОЙ, прила= 
ва 

јединствени број. Dd 

мут к. КЫ жЖенсн. средњ, 

И. са PININ < 4 єва, СЕС. ~ 
П ` М 0 fs 7 AE (2 A ~ `  # 

( Р. свега,“ #()'— У Пике све, свега, ©, 
Л. свему, сё с?“ /-4 свој,, свему, O 

B. свега (сав), (4 EB свёу/ E 
5. сав. | JA 720 сва, све, 

Шот сыр ,. А ers ~ v: Т. свим, свијем, (A^ /%у 1 1євом, свим, свијем > 
С. свему, " свој, свему, -_. VY 

i. e мложесшвени број. А ~ 
~ 5. 4 4 - у ` а s Р: 

И. сви, све, сва, 3 Р" 
Р. свије, свију, сви, | ! 

ут = т: ск засвашрирода. і 
Д. свима, свим, свијем, свјема“), 79 БОРА 27 
Вере а, ‚А УЕ ‚ све; сва, ©з ўча 
"3. сви, све, сва, № М ; e ' 
"Т. свима, свим, свијем, свјема, · свим | 7 ; f ر фо засватрирода. „С. свима, свим, свијем, свјема, ВАРА 

V Ў равненије прилагателни имена. 

- (де comparatione адјес И уогшт) 

Кад се пијеломе)лризагатслнозт, (hyaniora pona) дода на крају ји, 
онда постане степен 7C авийшелни, н. п. слаби, слабији; богати, 
богатији; мудри, мудријии тд. 
È Али има млого прилагашелни имена, која не иду по овом правилу, 
| него са свим друкчије постаје од њи сравнителни степен, као н. п. 

1) Која се свршују на д, претвори се ду Би, н. пмлад, млађи; 
| луд,луђи mefa тврђи и ш. д. Али рад има (по правилу) радији;. 

М 2) Која се свршују на г и на з, претвори сег из у ж, н.п. драг, 
дражи; благ, блажи; дуг, дужи (и дуљи), брз, бржи и ш. д. 

5) Произведена на дак, зак, нак, танк, лек, сок, шок, она 

"промјењују пошљедња оба слова (и пожхугхаено-и.самогласно) на и, а д на 
Б, з на ж, л на b, н на њ, с наш, а ш на f, н. п. сладак, слађёў 
чт 

е зар ла 

*) Ово се пошледње (свјема) може чуши од Ерцеговаца, | 
* / 

EES Ре ј 

имена, али се склања по своме особитоме начину , ево овако; — = 
Р чаб 



- 

се ЕМ a | 

узак, ужи; далек, даљи; шанак, шањи; висок, виши; кра 
так, краћи; жесшок, жешћи, и ш. д. К овима иде и дугачан, 

АА дужи (или дуљи). Али вишак, каже се вишки)и, 
4) Произведена на жан и на рок, она само промјењују пошљедња 

/ 7 aza слова на и, н. п. шежав, тежи; широк, ширии т.д. 
РАСЛА) Произведена на бок, и она промијене ок на и, а послије 6 до: 

бију љ, н. п. дубок, дубљи y | 
| Ag 6) Koja ce Das на уш, и y онима ce претвор 

љуш,љући,гус шй и ш. д. К овима иде и чърс 
27 7 2) Roja. ce  Свр yy у на ув и на уп, она добију на крај љи. f 
| сувљи; T тум, пуп >й EA K овима иде и KAB, живљи;. 
| в, кривљӣ. Ка је 
| 8) боја се свршују на Б, иза "ояу з и (као ци gonna- 
| җе A ponies е/глас,‚ н. П. р й; врук, КА е 
| и, ш. j CRIMI, 
. 

an ga ир» M хли}еп, има] 
ши, 
10) Бијели робу не д» ЈЕ бре эй» „деб j црн, црњӣ; бије- 
61 + AER .те.љ \ сан, јешњи. lft rrsan’; -p 7 a 
11) Гдрак' горчи; ёр» л грчијјав, јачи; млак, млачи. ге 
12) Нека са свим без правила, н, п. велики, већи; добар, 60, 

ъй б гори МА 1, З. ,, Фао АГ 
а телноме "сте ну дода спријед нај, онда постане 

4157 ходни, н. п. богатији, најбогатији; 6 dhn, нај бољи, 

B, 
И 

2 

e ep “жы 

4 и m. f. (Мете-бт LOES пребало писаши само з ебе : А! бр- 
| гашији, e Sie E _ авасы чинете ара ти Славенски Тита 

У обадва сшепена (у сравнишелнога и у превосходнога), кад се про- 
мијени пошљедње и на а, онда постане женски род, а кад се вромијени 
на е, онда средњи, н. п. мудрији, мудрија, мудријег најму- 
дрији, најмудрија, најмудрије и т. д. Обадва се степена свла- 
њају по другом склоненију прилагателни имена. | 

Која прилагателна имена могу имати сравнителни. и превосходни 
степен , која ли не могу, шо се најбоље може познаши из HOBA e 5 
а по ријечима могла би имаши сва. Истина да не може бити д 
што је дрвено, ниши цоповскије што је поповско; алт а А. 
опет могло сач и У шали би могло поднијеши, н. п. рау јславено- 
серп bH с тае oid yems эу 

њи,” uar У Арси рајњи, APB и и и имају 
само Ар овосходни степен (а не би требало ни њега да имају), н. TI. гово- 

и се на орњи, H оњи на дњи, најпрви а ажњи 

Р Е" 3) оњи, HAAA E T, Ал مر e 

О ИМЕНУ БРОЈИТЕЛНОМЕ. 

(de питега из) 

» су бројителна геторогуба : 
шен. Or М корн, која сами број показују, или којима се одговара на 

98, колико? н, П. А (1), два (2), три (3), четири (4), пет (5), || 
шест (6), седам (7), осам (8), девет (9), десет (10), једанаест **) (аа); | 
дванаест (12), тринаест (15), четрнаест (14), петиаесш (15), шеснаест | 
(16), седамнаест (17), осамнаест (18), деветнаест (19), двадесет (два-_ 

*) Из овога се види, да је у свима овим ријечма било најприје ј, н.п, | 
сладји, узји, далји, таији, кратји, висји, дубји, па се 
пред J претворило (или слило се C ]) AY Б, 3y ж, л.уљ, н.у њ, 
с.у ш, my fh; а 6 није се имало у што претворити, него се npe- 
творило ју >, као и послије р.и п, м. п. сув, сувљи; туп, 
тупљи и т. д. По овом би требало казати шежји, mexja, || 
теше; ширји, ширја, mapje (као и. п. Божји, Божја, 
Божје; Курји, Курја, Курје): али се ме говори. 

**) Млоги списатељи и књижевници наши (а особито по Сријему и по | 
Бачкој) пишу једанајстп, дванајст и II, д. али од народа ни- | 
јесам мотао чути да тако говору, 4 



— ху — 

 аесш, дваест, 20), двадесеш и један *) (21), двадесеш и два (22), два- 
десеш и три (23), двадесет и четири (24), двадесеш и пеш (25), двадесет 
и шест (26), двадесеш и седам (27), двадесеш и осам (28), двадесети ge- 
веш (29), тридесет (тпридестш, шриест **) 30), четрдесет (четрљест, 40), 
педесет (50), шесеш (шездесет, бо), седамдесеш (о), осамдесет (80), 
деведесет (90), стотина (сто, 100); двјеста (двије стотине, 200), mpr- 
ота (три стотине, 500), чепшри стотине (400), пеп: стшошина (500), шест 
стошина (боо), седам сшопина (700), осам стотина (800), девеш cmo- 
шина (900), иљада (1000), двије иљаде (2000) и m. д. до ubaga иљќда 
(1000000). 1 Я | 

Један, једна, једно, склања се, у сва три рода, по првом скло- 
ненију прилагашелни имена (као цијело прилагателно); па и то не само у 
Jea. него и млож. броју: зашто шу или добива значење имена прилага- 
шелнога, H. п. једни веле; или се прилаже имену суштествишелноме, 
које се говори само у млож. броју, н.п. једне Биле, једне гаће, 

. Једна враша и шел. | 
Два, шри, четири, склањају се само у женском роду, ево овако: 

И. двије (две 7 mpå рта“ четири, 
двију, | шрију, нетпирију, 

Î. двима, двјема, трима, чеширма, 
В. двије, | прі, четири, 
>. двије, | три, Й четири, 

‚ T. asuma, двјема, трима, . чеширма, 
· С. двима, двјема, mpima, четирма. 

| А у мушкоме и у средњем роду не склањају се ова бројишелна mme- "на никако кад се говори о бездушним стварима, перо се онако употреб- 
љавају са суштшествишелним у род, једни. п. два к? ша, два брда код 
ABa pacma, међу два брда и ш. д. И у самом женском роду roro- 
ри се овако (кад је име бројишелно са сушшесшвителним), н, п. код 
двије жене иде неопран; шражио сам га у три куће; 

ARS тпри воде студене, бачу о 
| „Превоетпри горе зелене — 7 Fe | ава. 
“А кад се говори о животињама и о људма, онда дё Tiaa AY у мушком 
роду у свима осталим падежима прешвори OC: 0° HME два, шри, че» 
шири, сушшествишелно двојица, тројица, чешворица *%), 
па се ова само склањају, а суштествишелно, о комеје говор, остаје у род. 
млож.› н.п, два јунака, двојице јунака, двојици јунака и тд, 
А у средњему роду, кад је говор о живим стварма, не говори се основно иг 
готово никако, него се узме мјесто њега самостојно, н. п. двоје 
пилића, шроје чељади, четворо hene, петоро прас5ди 
' (прасаца), пешнаесторо чељади, двадесш и пешоро hene, 
'шридесшоро говеда, шридесеш и једно говече и ш. д, ***%), 

Остала бројишелна основна имена до стотине, и преко сшоти- 
“не до иљаде, не склањају се никако, него онако показују боо) свију име- 
на сушт. (која морају сшајаши у род. млож, мушкога и женског рода, 
а средњега само бездушније, н. п, пеш јун ака, пеш жёна, пет сё- 

Al ч 

И 

a иако 

“) Ђекоји изоставе Rammo и, па говоре онако: двадесет један, 
| двадесешдва и ш. д. али је обичније са и. 
**) Да не рече какав језикопоправитељ, да је ово (трпест, te- 

шрљест, шездесет) подло и покварено: и Руси говоре и 
пишу тридцашђ, шестљнадцашђиш, д, 

2) двојица, тројица, четворица и тш. д. понајвише се говоои 
о људма, а: може се рећи и о осталим животињама, н. п. подај оној 

| двојици волова нека лижу соли и шї. д. ` l | 
=e) Могло би се рећи н. п. два merema, шри чељадеша, че. 

тири ђелеша; али од чешири до десет не говори се никако, 
"него се основно прешвори у самосшојно, а сушш, узме род» млож, 



4; 

== ХҮШ ғ 

ла; двадесешљуди, двадесет и један човећ, двадесет № 
четири човека, двадесет и пет људи; сто градова, пеп 
вшошина села иш. *) А кад се говори о живим стварма средњега ро» 
да, онда се основно име прешвори у самостојно, као што је мало ирије 
речено. К | 

Стотина и иљада склањају се као и остала сушт. имена другога 
склоненија, и показују број имена сушт. без разлике рода, и у склањању 
сушт. остаје једнако у род. млож., н. п, сшошина оваца, CM OM H- 
не оваца, стотини овацаи п. | 

1) Један, једна, једно, показује име суштествително (у сва три 
рода) у имен, јед., н. п. један човен, једна жена, једно дијете; 

два, три, четири, показују имена суштш. мушкога и средњег рода 
у род. јед., а женскога у имен. млож., н.п. два човека, шри камена, 
чешири брда, двијевдде, три горе, четири жене и M, д. а пелі 
шест, седам и пг д. показују имена сушт. (у сва три рода) у род. 
млож., н. Е. пеш људи, пет ж ёна, седам сёла, осам весалан 
т. д. А кад се дође у броју наусложена с један, ABẸ, три, чешири, 
онда сушт. опет дође у jea. број, н. п. двадесеш н један човек, 
два f "ава човека, двадесети шри Е ЊУ МДА 
и четири човека, двадесет и пет људи и т. 

2) самостојна, која у јед. броју служе за живе ствари средњега 
рода мјестогосновније, а у млож. броју имају значење прилагателни HMC- 
на, н. п. двоје (двое), троје (трое), четворо (четверо) ““), петоро, шесторо, 
седморо, осморо, деветоро, десеторо, једанаесторо, дванаесторо (мо- 
же се чути и двоенаесторо), тринаесторо, четрнаесторо, петнаес« 
поро , шеснаесторо , седамнаесторо, осамнаесторо , девешнаесторо, два- 
десторо (дваесторо и двадесеторо), двадесет и једно, двадесет и двоје, 
двадесет и троје, двадесеш и чешворо, двадесет и петоро, двадесет и | 
шесторо, двадесеш и седморо, двадесеш и осморо, двадесеш и деветоро, | 
тридесторо (триесторо, тридесешоро), четрљесторо (четрдесеторо), ne- | 
десеторо, шесеторо (шездесеторо), седамдесетшоро,. осамдесеторо, де- 
ведесеторо ; сто и једно, сто и двоје, сто и шроје и M. д. 

Самостојна имена бројителна склањају се y јед, броју ево овако: 
` 

И. двоје Дф троје, ее» read let четворо; 
Р. agora, < прога, ` четворга , 
ð двома двоме, трома троме , чешворма, четворме, 
В. двоје, троје, четворо, 
3. двоје, троје, четворо, 1 
Т. двома. трома А  четворма, | 
С. двома, двоме, трома шро ме, ` чешворма, четворме, 

Као двоје склања се обоје и обадво је; као троје свешроје, 
а остала сва Kao «€ IIE оро. : 

А у млож. броју склањају се ова имена бројителна , као и остала 
прилагашелна првога склоненија, и употребљавају се ме само у средњему, | 
исго и у мушкоме и у женском роду, н. п. шроји јади; троја врата; 
троје чарапе и m. д. 

5) Редна, која показују имена суш. у ред постављена , н. п. пр- 
ви, други, трећи, четвртии т. д. 

Први, други, трећи и четврти, постала су особитим начином, а 
осгпала постају од основн ије с додашком и, H. п. пети-и, шест-и | 

(седми и осми избацујуа), девет-и; двадесет -и, двадесет пет - 
и, и ш. д. Али од стотине и од иљаде нема и никако,а даље говори се 

*) И oshe се до десет у склањању претвори основно име, у мушком | 
роду, усушт. , H, п. пет, пешорице; шест, шесторице ит, д. 

**) И тако сва остала имју на оро и Ha € pO, н. п. петоро или пе~ 

mepo, дванаесторо и Arame cire po и т. д. Мени се чини да 
је обичније ово на оро. 



٠ аد  

њи стодвалесетши,триста педесет седми, пет стотина 
деведесетосмируиљада двадесет трећи и ш, д. 

Сва редна бројишелна имена (осим трећи) склањају се, у сватри 
рода и у обадва броја, као цијела прилагаштелна првога свлоненија, a mi pee 
һи по другоме. | Z< и 

4): ¥ мложна, којима се одговара на питање коликогуб? или ко- 
ликострукг н.п. двогуб, HAH авосшрук; пр огуб, тро стр ув, 

четворогуб, петорострук, двојак, шројак; и тп. д. Ова броји 

телна имена нијесу друго ништа, него прилагателна имена; која су по- 
стала од самостојни бројителни имена с додатном г УНАА еру 

(осим двогуб, двострук, двојаћ; трогуб, троструск, тро- 
јак) и склањају се (цијела и усјечена) као и остала прилагашелна имена пр- 
вога склоненија. ү 

5) Нарјечна: а) којима се одговара на пптае колико i ym a? H. 
ıı једанпут (мјесто једанпуш каже сеи }ёдибм),дьап $m (дьва- 
пута), трипут (шрнпута), четирипуги (четири пуша); пет п J- 
та“), шести ута и тп. д. 6) којима се одговара на пишање који пуш? 
н. п. први пут, други пут, трећи nym и п. д. Као што се мјесто 
једанп уш говори једном; mako сеи мјесто први пут, д руги I y NT, 
трећи пуш, чешврши пуши ш; д. говори првом, другом, m pe- 
hom, четвртом, петом и ш. д: И ово су права имена бројителна, 
‘овога реда, а једанп уш, два пута; први пуш, други пуш ит, д. 
шу су по двије ријечи. пита | | 

Ова се бројишелна имена не склањају, као ни остала на рјечија, ГЬ Ђекоји граматици узимају међу бројителна имена и оне ријечи, ко- 
је показују неизвјесно млоштво ствари, н. п. млого; мало, неколи- 
ко, остали, чишав, пола и тї. д. Између овије вужно је Hemio упам= 
типи код неколињо: нанкогођ што два, шри; чешири, показују 
имена сушти. мушкога и средњег рода у род: млож., а женскога у имен. 
млож., тако исто и неколико кад значи мање од пет, н. п. неколика 
човекна,неколика ente mia, неколике овце; а ад значи више од 
четири, оида показује сва имена сушт. у род. MAON., н. п, неколико 
људи, неволикојаја, неколико оваца ит. д. 

О МЈЕСТОИМЕНИЈУ. 

(de pronomine) à 

Мјестоименија су шесшорогуба: ( 
I Која показују mpu лица; ја, ши, он; к овима ћемо узети у скла- 

вау и | ПА ї | 
П. Повратно себе, која се ево овако склањају : 

1 јединствени број. 

i 

(мушк.) _ (женск.) (средњ.) ‚ |! 

прије тй Mein (08) Ona ө — 18. мене ме. тебе, те. ‚ њега, га. ње, je: њега; га. себе. . 
. A. мени (мене), ми. теби (тебе), ши. њему, му. 01,36]. њему, му. себи(себе), 
„ИВ, мене ме ~. mede; ше. њега(њга, Ib) њу, је. (њега, га). себе, се. | 

Бу ону ши. _ Гашек те Пра ви целе пр тај = = 
IT. мном. тобом. њиме(њим). њоме (њом). њиме(њӣм). собом, 
(С. мени: шеби. њему. њој, њему. себи, 

|| || 

у Бачкој и (hemmo): у Сријему говори се пуши мјесто пута; i #. 
щеш пуши, шест пушии д, д. ты 

s j FRX. 



У 

 ===  Иمز ~

мложесшвени број. 
y v2 г PEPS ў . ; i ё 

И. мік лесе они. оне. „она. == 

Р. нас. ЖАС, ш. A 15 себе, 

Д. нама, нам“). "вама, вам. њима, им, -оёбы (сёбеуг 3 

В. нас. вас „а Њи, и, себе, се 
М 5 за ; че бл 7 

э. — БИ, س спати :рода Е. 
Т, нама. вама. њума, собом, 
С, нама. вама. њима, себи, _ 

Код овије мјестоименија треба упамтити: И ГҮ 

1) Мјестонменија првога и другог лица имају у род. дат. и BHH. јед., и 
у дат. MAOR. броја двојако; а мјестоименија трећега лица имају двојако у 
свашри рода и у обадва броја у род. дат. и увин. Бекоји мисле да је шо све. 
једно (као н. п. код прилагателни имена жул ога и жутог; жуто ме, Xy- | 

шому, и жуто м), него само да је ово друго уговору скраћено од првога.^*) 
Може бити да је ово друго постало некад од првога, али је данас у говору | 
са свим различно једно од другога. Прво (мене, шебе , њега, ње; мени, 
шеби, њему, њој; мене, тебе, њега, њу и т. д) стоји: а) у почетку 
н. п. не може се рећи ти смо дали, га сам виђео, те су звали; него теч 
би смо дали, њега сам виђео, теде су звали и т. д. 6) кад је сила говора | 
(Эа фдгиа) на мјестопменију, н. п зогни њега, казао сам и тпеби, дао сам 
и шеби и њој, даћу вама и њима и т. д. в) послије предлога (осим мјес- 
топменија првога и другог лица у вин. падежу), н. п. код мене, код me- | 
бе, код њега, код ње; к мени, к вама, к њима, к њој; а у ван. падежу у 
првога и у другог лича говори се обоје, н. п. за мене или за ме, за тебе 
или за ше; пред мене или преда ме, пред тебе или преда те, пред себе 
или преда се; а у трећем лицу само се прво узима, н. п. пред њега (пре- 
дањ, предањга), пред њу (преда њу), пред њи (преда њи) и т. д. А у осша- 
лим дотађајема говори се друго (ме, ше, га, је, се; ми, ти, мӯ, 19]: 
нам, вам, им, и, и), н. п. боји ме (те, га, је, и) се, казао ми(ти, му, | 
јој; нам, вам, им), звао сам гаи пт. д. о з t 

2) Ми и ти: а) узима се кашто мјесто мој и твој, н. п. јеёи ли 
ми виђео коња ; виђео сам ти брата; био сам ши код nyhe и m. д. Аб) 
кашто не значи готово ништа, него се говори (особито ти) као за неко 
чудо, н. п. лијепа тти је, јади је убили! чудно ши га превари! Чарна ro- 
ро пуна ши си лада! Hby ми пита Громовник Илија (не опомињем се Биз 
ше за ми). в) Сит сам ти се наспавао ; јеси ли ми здраво путовао и т. | 
д. Ово иде у прво значење (мјесто мєна и теби). | 

5) Мјестоименије тпрећега лица има у вин. jea. мушкога и средњег | 
рода, осим њега и та, још Ib и braj и ово се узима само с предлогом, 
и у значењу се не разликује од њега, н, п. зањ, зањга или за њега; 
предањ, предањга или пред њега; мимо, мимоњга или ми- 
мо њега и ти. д = 

4) Мјестонменија првога и другог лица имају у дат, јед. осим ми 
и ти, још двојако: мени или мене, шеби или тебе. Народ понајвише 
говори мене, MEE бе 77"), а списашељи и књижевници мени, теби (да 
се разликује од винителнога!). ; 

5) Ђекоји додају у род. дат. вин. и у сказ. једин. броја, и у дат, и 
сказ. млож. на крају K a , ка р H карена, н. п. меника, меника p > 

меникарена; шебика, M сбиварушебикурена; менеска, ме- 

. 

*) У Крајини Негота о] и у Прној! ријеци говоре и ни (мјеспто нам), н. 
п. да ни си ти жив господару! да ни је Бог дао n.m. д. | 

**) Зато eroja пишу га, му, им ит. д. 
"© Ја мислим даи у Славенском језику овакова разлика има између || 

muba ми, тебђиши, мене и ма, тебе и та, себеи са(прем 4 
да наши дојавошњи Славенски граматици никакре разлике не напо- f} 

мињу). Да ли би (н. п.) све једно било: Помилёй мя Боже, и по- 
munad мене Боже? {t 

+) Ово је управо од Славенскога миъ, шебђ (е мјесто Ђ, nao и mafo 
више мјеста). 



некар, менекёрена; његака, Рао е TE 4. (ў 

ү 

ЇУ. Који шо показује, н. пу а 
бвб; котару Ту mâ, истој LEIA ARO BA, танко 

д Аз * : i 

| Р. мојије, моји 5 

мушкоме и у средњем роду). З у учр 
6) Код свију имена винишелни је падеж у средњем роду нао n- 

мен., а код ови мјестоименија није, него је BHH, у средњем роду ќад и у 
мушкоме, н. п. шта је том ђешету, те плаче? — избпла га мати; ка- 
мо пш платно — однијела га вода и т. д. 

7) Тако је код свију имена једнак у јед: броју даш. и сказ., а у млож, 

броју даш. твор. и сказ,, а овђе није: зашто сказ. у jeg броју не може 
имати ми, ши, му, јој, него само мени, пеби, њему, њој; нити у 
млож. броју могу имати твор. ' H сказ. на м, им, него само нам а, њима,. 

HI. Koja што присвојавају , | н. п. мо}; моја, моје; MBO], MB o0- 
ја, твоје, свој, своја, своје; наш, наша, наше; ваш, ваша, 
ваше; њиов, њиова, њиово; његов, његова, његово; њен, 
њена, њено (њезин, њезина, њезино); нечиј], нечија, нечије; 

свачиј, свачија, свачије ничиј, ничија, ничије, 
Мој, швој, свој, склањају се ево овако: у 

јединствени број. 

мушк. женск, средњ. 
И. мо], fatear ~ моја, моје, 
P. мојега(-Сга), мојег(-ег), мога, мог, моје, мојега(-сга),мојег(-сг),мбга,мбг, 
Д.м 5јему(-ёму),мојем(- ем);моме,мбм, мојој, мојему(-сму), mojem (-ём), м7 ме, 
Б ‚мбуега(- -Сга),мојег(-ег),мога,мог( (мој)моју, моје, мом, 
3. м 2, моја, моје, 
P. мојим (мојим), мојијем , мојом, мојим (мојим), „мојијем , А 
С.мојему(-ему),мојем(-ем), мӧме,мӧм, мојој, мојему ( му), мојем (- ем), моме, 

мом» 

мложесшвени ба. a 

ј 

Д. мојима (мејима), мојим (мојем), мојијем тар атри А 
`В. моје, меје, моја, 
D моји, моје, моја, 
Т. м' јама (мојима), мојим (мојим), мојијем 

за свашри рода 
С. мојима (мојама), мојим (мојим), ЗЕ | РЕ ВОт | 

а > 

Његов, њиов, њенињезин, склањају се као жуш; наши баша 
као врући; а нечиј, ничиј и свачиј, као ЊЕ 

а, шо; сват „OB ва, 

аву 
таква, шанкво); оваков ТАА дана 
овако); onako  СИ4КОва, онаковб (o û 5 a fû ÊÊ ã2 ог 

/ 
1! на НЕД, а Е Ра 227: 22. а. EI ا 

À Js ј, онај, склањају се ево овако: 
| Ў РА 

A je ا АА 
б AA а 

у Ф: re әс 
| mym женск, сред: 
И, шај, ша, i то, 

и Р. тога, тог, ў те, тога, тог - { 

М A. томе , тому, пом, TTO] » томе, тому, TIOM ; 

ph B. тога, тог (птај) ту, шо, 

А А те Рај ТК, A — 
T. шим, тијем, том, тм, пијем, 

ико С. томе, тему, шом; шо); ` · шоме, тому, том, 
ПА, | 

{ 



— LIE — 

| мложествени + А, 

И. тї 9 те, бе ) 
P: пије, ти, за свашри рода. 
Д. лума, тим, тијем . ри род 1 

B. me, ше та, 

zj ج 

О 

T, тима, тим, „пй тем 
~ ~ ватри 

талма, тим, 7 j jem suprane, А, рй, рода 

а Исти; ови, КЕЛЕМ; ‹ ови, склаљају се као жути. ; 

У. Којим е што пеша, н. п. оји, која, које» Ko (mK 0)? што 
(шта)? чӣ}, чија, чије? какови, какова, каково (какав, кавва, 

какво)? 
Ro H што свлањају се ево овако: 

* 

И. KO (тко) eu што (шта) 
P. кога, „чега (шта) 

Д. коме, кому, чему, 

В. кога, што (шта) 

3. — — ; 

Т. киме, ким, чиме , чим, 

С. коме, кому, чему, те ЕХ 

Који склања се као мој; какови као жути; а чи) (чији?) управо 
Kao врући, али onem због неки мали разлика у говору даћемо му oco- 
бишо склоненије : 

јединствени број. 

мушк. женск. средњ. 
И. чији, ча (чи) у, Сч чија, чије 5 
Р. чијега (чијега) (чау), чије, чијега (чијега) , “чијег (mijer), 
Л. чпјему (чијему), чијем (чијем). чијој, чијему, (чијему), чијем (чијем) y 

B. чијега (чијега), чијег, чијег (чиј), чију, чије, 

Т. чијим. (чим) чијом, . чијим (чим) 

С. чијему (чијему), чијем (чијем), чијој, чијему (чијему), чијем. (чијем). | 

мложествени број. 

И. чији, чї] чије, чија, 
Р чијије Чаш и, | 

за свашри рода 
A. чијима „ ш, 
B. чију“, „чије, чија ,- А 

Т, ч: зима, чијим aoa 

(С: чишма, чијим при PYAS 

VI. Која се односе на ствар ; такова су мјестокменија: кој H, KOH 
што, која по сези чијесу друго ниша, него мјестовменија којима се 

пита, само што се у другом смислу употребљавају, н, п. ја, који (која, 
pi ` 

које) желим; MA, који (кеја , које) знаш; он (она, оно), који (која, које) 
има; људи, ко,и мисле —; који орек мисли дё све зна, онајуже е, може 
нигда поправити; види онај, који ведри и облачи; вала Боғу; и је дао; 

која уста рекла, она и одрекла; ко ради, Бог не брани; ко се у коло pa- 

ат y ноге се узда; код кога се нађе, да —; с ким је ошишао, не ће до- 

и итш. д. 

ранн
а 

*) Може се hemmo у Србији чути и т Изи, род. тизи и тизије, дати. 
швор, и сказ. шизима, шизим, шизијєм. 

| 

| 



== LIII == 

‚Кад је говор о трећем лицу» највише се говори што мјесто који, 
која, које, али по особишом синшаксису, н, п. човек, што је био код 
мене; жена, MIHO смо је виђели; вино, што смо. (га) пили; човек, што 
смо код њега ноћили ; човек, што су му коња украли; човен, шшо смо 
га *) данас виђели; човек, што смо дошли с њиме столица, што се на 
њој сједи; књига, што се из ње учи; перо, што се (њим) пише“); чог 
век, што смо о њему говорили; подај оном човеку, што је донијо врећу; 
мешни код оног човека, што сједи онамо; подај оним људма, шшо стог 
је на пољу ит. д. 

о ГЛАГОЛУ. ! 

(де verbo) 

По значењу могу се глаголи раздијелиши у шри реда: 1) неки raaro» 
ли показују да ко ради што извјесно изван себе, зито свагда мора стаја- 
ши у вин. падежу, н. п. писати књигу, сјећи дрва, копаши BH- 
ноград, јесши еб, носити воду иш. д. И ови се глаголи зов 

. “~ Ф 2 x4 

на онога, који ади, н. п, бријемсе , а се, ; ашисе, ун 

н а?у Ё #1 і Жжжж K аи ис · ДИ ови се глаголи зову повраћашелни“), који 
у правом смислу нијесу. друго ништа, него глаголи дјејсшвишелни : зашта 
и њиов посао стоји свагда у вин. падежу (само штпо није изван онога, који 
га ради), н. п. бријати се (себе), веселитисе, Kao бријатига, ве» 

~ Р: у '/ 2 12 f Е у Ё. Р д је дјејствитшелни (послујући ?). 2) неки глаголи овазују да е посао BPA“ „д, 

' Е е, ад 1 Р 

селиши те ити. д. 3) неки глаголи показују само стање лица или ства- 
„ри, или посао, који не иде ни на што, што би стајало у вии. падежу, 
него је у ономе који га ради, н. п. бол ваши, спаваши, ићи, сје- 
дити; гори дрво, тече вода, у аши и m. д. И ови се глаго~ 
ли зову средњи (verba neutra) Y). | Ё 97. 

Примјеч. 1) Ово раздјеленије глагола гошово не вриједи ништа: заг 
IMO готово ‘сваки 4] €] CB HII € AHH глагол може биши и средньи (али 
прави средньи глагол не може бити дјејствишелни),н. п. пјевати пјес- 
му, играти коња, копати виноград, орати њиву, викати 

људе, то су дјејствителни глаголи; али кад се рече (и разумјева), н. п. 
боље је пјевеши него плакаши; матор се коњ не учи фугра- 
ши; нипг“у 
Биче "' >“), онда су ово све средњи глаголи. „~ “де Ж: 

йй уем opan? ни копаши; јечам шрче а ракија 

2) Наши Славенски граматици називају ЈОШ неке глаголе страда- 
телнима, a HEKE отшложишелнима (deponentia): но шакови глагола мис 
ти има у Славенскоме ни у Српском (као ни у Њемачком) језину “““““), него 

") Кад се говори о бездушним сшварима, опда се у мушкоме и у сред- 
њем родуга, иу женском је може изоставити, н. п. нож, што 
смо данас купили; да ши плашим чашу, што сам разбио; добра је 

e она пушка, што си ми ORA SHINO; какво је оно вино, што смо данас 
„ Пили и т, д, 4“ и“. 

g ) Koa оБаковије ријечи, и јима се штпо paar естабљеху говору изостави 

| оно њиме (њим) и њоме (њом), н. OYE iS се бритва оштри; 
ххк, лопата, што се жито вије; гвожђе Ушто се кашике дубу ит. д. 

) Наши Славенски граматици овакове глаголе зову страдашел- 
нима, а неке отшложитшелнима. | а 
) Ово је узето из Латинске граматиске, зашто Латини имају гла- 
голе \дјеј ствишелнеи страдашелне, а ови ниши су дјеуст-' 

‚ ВИШелни ни страдашелни, него између њи средњи (као и средњи 
У између мушкога и женскога). | | 
о ад узјаше пијан човек на угојена коња, па шрче и виче. | 

| ) Већ ако да би ко узео (за отложител ни глагол) чути, који има 

значење глагола савршителнога, a CPE се Kao глаголи несаврши- 
телни, т. у. има полу прошавше вријем«, причастије (и лјејепричас- 
пије) садашњег времена и суштествишелно од причастија страда- 

memora: чуја, чујаше, чуј&смо, чујасте, чујбу; чујући, 

жж 

, 

AJB CIBE (и. п. по чувењу). 



ву то они сами (граматици) узели и превели из Грчкога и из Латинскога 
језика: зашто су мислили, да сваки језикебно мора имати, што има Грч- 
ки и Латински; а mıra, Славедеви језик има, а Грчки и Латински нема, 
оном нијесу били ни MY Kae i ako су што и напоменули, а они суо том 
тако што рекли, као зшто говори човек о ствари, коју ни сам не разум = 
је), као н. п. двојако значење прилагателни имена (цијело и усје- . 
чено), код лични мјестоименија мн Б и ми, тебђи ти, ce 6 b и си, ме- 
нен мли т. д. И Бог зна шта се још у Славенском језику није тако из- 
оставило и изгубило! м. п. односително мјестоименије што, имају 
сви садашњи Славенски народи „а у Славенском језику нема га! Да су га 
имали и стари Славени, о mom не треба сумљати, него суга изостави- 
ли преводници; зашто су мислили да је оно све покварено, говедар- 
ски и свињарсни, што нема у Лапшискоме и у Грчком језику. — Да 
се вратимо опет к страдашелним и опложишелним глаголима, 
н. п. Латинин каже једном ријечи ат ог, laudor, rogor и т. д. a Mu у агй: 1 
нашем језику морамо за сваку ту ријеч узети двије, ш. ј. љубе ме, 
вале ме, моле ме и ır. д. А Нијемац мара узети три ријечи, т. ј. ih 
merde дећифт, бивам љубљен), ih werde gelodt (бивам ваљен).и ш. д. Које 
мислим gafë сваки признати, да не пде у спрезанље глагола: спрезање 
глагола и овлањање имена. зове се само оно, Kagee једна ријеч“ премјен 
њује сама у себи, н. п. љубим, љубили, љуби, љубимжо, у= 
бише, љубе, љубља, љубиши и IH, д. као код имена Бот, Бога, 
Богу, Боже, Богом, Богови и т. д. A труждаюся ни је глагол 
отложишелни, као ни боса страдашелни, него су обадва 
ајејсањителни повраћалпелни глаголи. 6 

Сви маши глаголи (дјејствитиелни и средњи) могу се олет раздијели- 
ти 1) на глаголе савршитехие (verba perfectiva), који показују даје 
посао само један nym рађен и'свршен (или да ће се радити и сврши“ 
ти), м. п. закопаши, записати, доћи, наћи, дати, рећи, вик- 
нути, дигнуши, метнути, умријети, узданутии ш д. 2) на 
глаголе нефбавршитшелне (verba imperfectiva),. који показују, да, посао 
једнако траје, H. п. копаши, закопавати, писати, записивати, 
долазити, налазити, тражиши, давати, говорити, вика 
ти, дизаши, метати, умирати, уздисати и та, д. И ово је naj- 
важније раздјеленије наши глагола; 1) затцо, MMO су ови“тадтели различни 

између себе, како угзнаџдењу, MAKO и успрезању: зашто а) савршитшел« 
ни глаголи не могу имати TWINA ун рошгвшега Б ремена нипричас- 

пија (или дјејепричастија) садашњег времена. 6) несавршателни 
глаголи имају у будућем времену у наклоненију сослагателном у з (или ус)» 
н. п. ако уздајем, ако успишеми т, д. а савршитшелни немају, него | 
само анко, н. п. ако дам, ако напишем и т. д. в) од свакога Heca- 
вршителног глагола може се начинити сушт. име (од причастија страда- 
л!елнога, кад се промијени н на ње), н. п. коцаши, копање; дола 
SHMA, долажење; љубити, љубљење и т. д. г сарршителии глаго« 
ли тпога немају, осим неколико ријечи қоје`су остале као од старине, н. 
п. заклатши, заклање (јели веће јање за заклање); постапи, п 0 
стање (од постања свијгија); посратисе, посрање (не бис њим || 
отишао ни на посражеј поуздашисе, поуздање (пенерале моје. 
поуздање) ; допустити, допушшење, опростити, опроште- 
ње; вјенчаши, вјенчање (од Слав. вђичавје) ; али од осталије raaro- 
ла ие говори се, н. п. закоцатње, нађеље, по љ убље њо загрљење 
и ш. д. г) будући да посао сасршителнога глагола нема трајања ни мало, 
зато се њим и не може одговорити на питање, шта чини ш? uero са- | 

мо шша си чинио? и шша ћещ чиниши? Може бити да зато ђБекоји 
наши књижевници мисле, да је дођем, закопам, пољ ў бим,речеми 

ш. д. будуће вријеме; али у нашему језику запста није (a.y другоме 
ком Славенском инарјечију може бити да је), него је садашње, које се мо | 
највише употребљава у нанлонемниј у сослагателном и у приповиједању s, He 
п. ано дођем; оди да запјељамо; кад нађем; устани нева он сје- 
де; стани да ти кажем; дођем њему, па пођем да га пољубим у 
Руку, аон ми penne и т. д. А будуће је вријеме од ови глагола: 
доћи ћу, запјева ћу, наћићу, сјешћу, казаћу, пољубићу, 
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рећићу и т.д. 2) што ове разлике мемају ни Грци ни Латини, неге 
mo временима нак “(ато и у нашим Славенским граматикама сто» 
ји сошворихђ од творю, напитахђ од питаю, нупихђ од ну- 
пую ит. д.); а Нијемцима и осталим новим народима тешко је и goka- 

|, зати ову разлику између наши глагола., Нијемци имају, н. п. gtben ићи, 
Ме оийпен доћи; їифеп шражити, nda аи; али ми имамо доћни 
долазити, наћииналазиши, датин давати, чутњислу ша- 

"ти, рећииговорити, ysemu и узимати, и тако готово код сви- 
ју остали глагола. Ми имамо дакле још један пуш онолино глагола, поли“ 
ко остали народи. 

. 

По лицу се разлјељују глаголи: 1) на глаголе личне, који имају свашри 
лица, ніп. говорим, товориш, говори и їп; ДУ НА г a ORE бел ичн е, f 

ш oji bE спрежу CAN трећим лицем, H. п. боли, CT ГИК ИС @у г р М и, лат аи 
је дрисе, ослачисе и ш. д. Но и ово раздјеленије Warona не вриједигл 2» 

готово. ништа: а) зато, што млоги глаголи, који се, броје у безличне, 

etat 

| „неправилни глагола ми немамо више, осим ова шри: јесам; | 
оку имогу(есами оК у неправилни су икод осталије народа, а могу EX 

само је зато код нас неправилни глагол, тшпо се у садашњем времену ~ a 
свршује на у, а не наам, или на ем, -или-на им, као остали наши глаго= 
ли; а у осталом спреже се по другом спрезању, нао печем, осим што 

„ се у садашњем времену говори и море и може; моремо и можемо $ : 
морете и можеше); а осшехи еу-сви правилни, Истина да се y поста- 6. 74 
јању времена налази hemmo особита разлика, н. п. пришиснем, пр ид<” 
шиснуши, притиште (и пришисну); погиёем, погин y m иде) у 
morne (и погину); окренем, окренути, бврете(и окрену) и а од 
п. д. Али су зато onem ови глаголи правилни, и могу се довести у ред. 
Овђе можемо напоменуши и оне глаголе, који немају свију времена, него 
само штођог, и п. велим има само ово вријеме садашње и полу прошав- 
ше веља, а даље се узме од глагола говорим; тако пода) (му, јој), 
удри (удрите) и ајде (ајдеше , ајдемо), немгју више ниппна него ово 

наклоненију повелителном, а у осшалом се говори дам, даши; ударим, 
ударити, удариои т. д. Ау | | 

к Mmo је roh склонение код имена и код мјестоимевија, то је спре. 
‘зање код глагола; само се по том (у овом. смислу) разликују „џема и мез 
„©шоимени]а од глагола, што се имена и мјестоимсвија прамјењују само по 

падежима и по броју, и највише могу имати око десет Нбемјена ; а глаголи 
се премјењују по лицима, по броју; по временима, и по наклоне- 
нијама, и могу имати преко тридесет премјена (а Латински raaro- 
ли имају још више проев а Грчви још више и од Латиинскије). 

Времена по“памеши нема вишег, него само три, т. ј. садашње д h 
Феле ME- | (које је caa), прош ds me (што је про му луке (што Һе доћи ype 

‚ напредан); а глаголи наши имају тпр: уста femena осим будућега, 4 

1: садашње, и два прошавша (1-во полупфошавше; које имају само 

‚ гола, зашто глагол нема никакве нове премјене, ү 3 помагај ےک = 

‚ їнелни глагол Да, као и остале ријечи, што се. k товббу). Будуе ^ # 

|| Ке вријеме састави се с помоћу глагола Ку ПОЙ у), н. п. оћу му aa- 
| ти, њемућу даши; ми ћемо купишии п. û. Али кад сила говора 
‚ нде управо на глаголи he дође за њим, онда се избаци оно гошљедга , 

a 

~ + 

G p 
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ти, и мјесто њега дође ће те се састави с глаголом угледну ријеч, н. 
п. даћу, купиће, платићемо, имаћете оплешћу (већ је Rasa- 
шо како сес пред ћ претвори у w), је шће мо и ти. д. А код они глагола, 
који се у наклоненију неопредјеленом свршују на ћи (мјесто ши), може се 
ће и послије глагола писати самоњаа себе, н. п. доћи ћу, наћи ћемо 

е пећи ће ећи ће, у ит. д. Али кад се послу сумљау | 
или ce Жи каже се ако зили кад, онда се узме садашње вријеме и | 
код несавршителни глагола дода му се спријед уз (HAH ус), н. п. ано y3- 
радим, ако успишем; кад ускосимо иш д. А код савршителни 
глагола, узме се само садашње вријеме (без уз), н. п. ако дођем, кад 
запишем, акоповбоси/ . д. Код глагола дати, знати, имати, 
смјетљи и "Кеј и; е сумља, онда се (особито,у Србији и его- 

- Е ~ г 2 4 
‚ вини) на крају мјесто и настави будем (а тп се преда ри у Ao, He. 
‘п. ако дадбудем, ако знадбудем, ако имадбудем, ако смјед- | 

~ 

будем, ако ћедбудем. K овима иде и могу, ако могбудем. 

Y Славенским граматикама имају четири наклоненија (изја- | 
вително, повелишелно, сослагателно и небпредјелено); 
али глаголи, ни наши ни Славенски немају више од три, тп. ]. 1-BO Hg- 

саћу и ш.д. 
] авително, у коме какво лице што ради, или еби {са Ку mn pa- | 
дило, или да ће радити, н. п, пишем, писао сма п 
2-го повелително, у коме се што заповиједа гова 

без иһаква извјеснога посла, лина и броја (као н, п, суштествително име 
у именип падежу), н п. писати, радити, говорити, ићи, доћи, | 
чуши и m. д. — А -mo сослагатшел узели су граматици из Грчке | 

‚и из Латинске граматике, зашто Хїтинин каже једном ријечи, н, п. ћа- 
buerin , attuleris, scissem; а Србљин, и сваки други Славенин, мора узети 
двије различне ријеч мјесто те једне Лашинске, Im ј. да сам имао, 
ако донесеш, да сам био знао и ш. д. А mo свак може виђетши да 
није спрезање глагола. Спрезање (или боље рећи склоненије) глагола зове | 
се само оно, (као што је и мало прије казано) кад се глагол сам по себи 
премјењује (као имена и мјестоименија кад се склањају), н. п. трпим, 
трпиш, мрпи, прпимо, трпите, шрпе; ITP HbA, трпљаше, 
шрпљасмо, прпљасте, трлљау, прписмо, трписте, трпи, | 

ше, трпљео, шрпећии т. д. А да сам био знао, и аще бы 
есмь пишалћ, то су читави разговори. 

Тако се у нашим Славенсвим граматикама налази и страдател- 
ни залог, а глаголи га немају ни наши ни Славенски. Напоменуто је 
мало, да бўюся, питаю, сл, тьорюся, нијесу глаголи C pagamen- 
ни, као ни боюса и труждаюся отложи телни; а ко је разумјео 
што смо мало прије рекли о спрезању глагола, казаће и сам, да ni- 
manb былЪ есмь не nae y спрезање глагола, као ви аще бы есмь 
былЬ питанђ, и био сам қаран (испїин&'да'бетовори: био сам 
каран, бићеш бијен, били су дочекани; али у садашњем времену 
нико ңе ће рећи: бивамварћнубиваш мољен, него варају ме, 

молеме, бију га, тр а ke теи т. д. А и упрошавшем и у будућем вре- 
мену не говори се код свију глагола са страдателним причастијем, н. п. 

бићу шражен, биосам мољен, него шражиће ме, молилису 
ме, звали су гаи т. д.). 

Сви се наши глаголи (осим непрарилни оћу и могу) свршују у са- 
дашњем времену (наклоненија изјавителнога) на ам, или на ем, или на 

› моли, или ну-# 
уза AN) 1ругоме коме да ради, н. п. пиши, пишите; устани, донеси, 

дај, реци и ш. д. 5-ће неопредјелено, у коме глагол стоји пуст · 

> > \. Фин 

им; и по шом се свршивању раздјељују на npu спрезања. у спрезању | 
маши (као и осталије Славенски народа) глагола мора се знаши kako има 
глагол у садашњем времену и у наклоненију неопредјеленом “); а вад се 

• \ 

dh 

~ = 

7) Кад се ово правило ёле у Славёнску граматику. (gao mmo јан y 
је ику ‚ онда не по Дојавошњим правилима („измђнлоше у или ю 
на axb”) морашл биши: зовахђ, важахђ, ишахђ, страш ; | 

$ 

| 



LVH =-مس  

amo "двоје зна, онда је и остало све ласно знати, зашто је цпјело-ошрезање 
швојеноуна mie двије стране, па наклоненије повелително и дјејстви- 
«нё илне садашњег времена иде по садашњем времену, а остало 

мименразање" (гошбво све) по наклоненију неопредјеленом, као што ће се 
| виђеши сад из самога спрезања. , м6 

Будући да неправилни глаголи јесам и ohy помажу ЁБёштпо оста- 
лим глаголима (и себи) у спрезању, зато ћемо еро најприје мешнуш# 

E  њиово сиве: ; 
МЗ 

© * 

~“ 

ы, У 3 AS ~ 

Мусе да з. Наклоненије изјавиш«лно- 
Т Я TECA ћ Е |: e AEN į 

| вријеме садашње | 
Ма 7 

Ге № 

ача 
JETP (о) 
јест (је), 

> а 7 5 
» > ^ 

~ 
· јединствени брејк. „яз 

рате chy (fy), *) 2 М | , 

247 оћеш (ћеш), ne- 
le Сри4 · che (ће), «2 ле %- 

Н иш ы: E / 

јесмо (ow) йа ы... chemo (Кемо) „27 volimi, ag- 
м Јесте (cme) 2/94 liv cheme (Бете), т 2600029 O 

јесу (су), А enh oke (Ке). Sei Volark is: 

вријеме полу прошавше. dus, 
. = e дё 1 ~“ 

' јед. број. а 

Ela, e F3anja (hâ; кпја, **) тија, тија) , 6 wellan 
бијаше (бјеше); С ћадијаше (Каше; кпшјаше, тијаше, mjane) 0200ж 
бијаше (бјеше) ву“ ““ Ћадијаше (ћаше; кпшјаше, шијаше, бтијаше) 2 ле 

У | >a ~ А а КУ оролт аа. а.д ٩ “л о ЛУУ, 
бујасмо (бјесмо) ““Жади]асмо (ћасмо ; втијасмо, тијасмо, Ошијасмо) 2, у" 
бијасте (6јёслте 47 Кадијасте (касте; ктијасте, тијасше, бшија сте Ze бг 
бијау (бјеу), Oa 4Ба диа, (kay, ктијау , тијау, отшијау). _ Bell eers, 

№ А. М м 
-eua e "зе ТЕГЕ 

вријеме ‘скоро прошавше ду ~ = 

і 
у ~> 

м 

с СУ 

jea. број. 

i, وم “== | cao (hè; ктедо , кте), ¥ 
i Maced 
i «ж 

 و ©

00 hese (Ке, вшёде, вше), р 
би, “а Һеде (ke; вшеде, Kme), ЗУУ 

дахћ, женахђ, перах, алчахЪ и m, д. нити heee морати 
вазаши ;,иземлюшся плыву плыхЪ, пою пбхђ, хону xû mb xb 
и ш. д. нити ће од восвресат моћи биши воскреснухћ; од 
дерзаю, дерзнухЪ ; од купую, купихЪ ; од срЬшаю, 
cp bmoxb; од падаю, падох; од поминаю, поманухЪ и 
т. д. Ваља да су овакове погрјешке у Славенским граматикама на- 
Керале Г. Добровскога, да каже у Славин у (рецензирајући Caa- 
венску граматику Г. Мразовића: Mit cinema Worte, ê, mup in den 
Glavenifhen Sprablebren, die Зе пісі сиёдспоттеп, ein ganz anderes 
G©pftem eingeführt werden (једном ријечи, мора се у Славенске грама- 
шике, и у саму Росијску, са свим други ред увести). 
ecam и ohy имају двојако у садашњем времену, ш. ј. јесам и 
сам,оћу и ћу; накогођ што је код мјестоименија разлика из- 
међу мени и ми, шеби и ши, мене'и ме, њега и га, Ma- 
ко је и овђе између јесам и сам, оћу и ћу; и који је оно ра- 
зумијо, разумјеће и ово, | з 
Ово је по Ресавскоме и по Сремачком нарјечију Бе је rob т mjes 
сто f: Ерцеговци додају кашпо н ш пред f свуда, н. ш. mkae 

7) J 

г оч 
77) 

дија (wha), шћеде (uke) a m. д, 



—— 

биће 55 СУСРЕТ. hehe (mehe, mekê). ђе, „Фә, 

Т РА 

yen. 
б - 2n, б 
ед, број, кы. J ре Єй 55 

буди, & дела“), а РА 
нека буде нека, 

- | МАОЖ. 1. + оо 
wa 4 ~ Ч e AD n А бро] зэх 3 с 

да будемо, \ дела, РОА а, о 
будите, _ дете, Му СЬ, 
uena буду, % нека, а. 

5, Наклоненије неопредјелено 

бити, 2 Кети (шћеши; вшеши, шепи) И 

шек: үш } == | 4 а 

7 млож. број. Ў 
4 е ~ а, . бу М ` j 

бисмо у... 7 Ћћедосмо (Кесмо ; ктедосмо, ктесмо 
бисте, И.д ћедосте (бесте; ктедосте, ктестеј @ 
је ~ ~ A &еєдоше (heme; ктедоше, нпеше), 

„~, 

вријеме давно прошавше 

јел. бро} | рани 
био (била, ло) n (Кела , ло; KMO, MeO, MHO, отио) сам, 
био (била, ло) си, Асо (Бела, ло; ктео, meo, пио, omno) си 
био (била, ло) jef araf heo (kêna, ло; вшео, шео, MAO, дшио) је 

r MA O tk. бро]. 

били (ле, ла) смо, 2227 лтфесли (Коле, ла; ктели, теди) смо; 
били (ле, ла) стеже ea беле, ла; ктели, иели) CM : 
били (ле, ла) су Ж“ Phea фсле, ла; кшёли, шелщьс©у. 

ч ' 

~ к “ УӘ, ЫГАН 

Ñ вријеме будуће 

бићу, Пре ime кабу (ктећу, meky), ` бе E 
бићеш, Creure Беш (ктећеш, mekeni, NON 
биће, EPE 3 hêfê fmmehe, mehe); tade XN 

• | млож. бро]. · 

бићемо, ке grt | коћемо (ктећемо , шећемо), 
бићеше, O7 Кећете (mekeme, mekeme), 

2. Наклоненије повелишелно., ;аћ 

вријеме садашње и будуће: 

4. Причастија 
Булуы вријеме садашње. 
рудући, РА o I жЕ 

вријеме прошавше 
Gisin Де‹фе/ 2. همس км 

# ПРВО СПРЕЗАЊЕ, 
( (совјидацо I. verborum in- ам) 

‚По коме се спрењу ови глаголи, који се у садашњем рремену свр-. 
шују на ам, H. п. 

") Ако није овако, ја не amam како би друкчије било, Дела значи управе 
иа супрош немо). | 



о мање 

| играју, » 

“ч. А, 

„о уља 

LIX 

| Я; наклоненије изјавишелн® 

рријеме садашње 

Јединствени број. 

играм; изиграм ә сіпам (сіпљёмђ, 
играш, изиграш, сипаш (ст шљеш) 
игра, изигра, y сипа (сипъе), 

ү ШШ | МАО. н 

ү r грамо, 3 їзиграмо, ппамо (сїпљемо), ' 
играте { ы, изигратпе, сйпаше (сип ъёше) É 

изиграју, сипају (сипљ 5): 

вријеме полу прошавше | 

| чу 

играо (играла, ло) је, 

грали (ле, ла) смо, 
йграли. (ле, ла) сше, 
играли (ле, ла) су, 

~ \ 

играћу, 2 = 
играћеш А 
ав Ри 

t 

играћемо , 
играбеше, 
играће з 

изиграо (рала, ло) је, 

млож, број. 

изиграли (ле, ла) смо, 
изиграли (ле, ла) сше, 

пор рали ( (ле, ла) су, 

· вријеме будуће 

 ا

ДР jea број. 
ове бам. ““@ипаКу { 

5 сипаћеш, 
сипаће, 

изиграћеш > 
marr pake 

млож. број. 
изиграћемо и Пи 
изиграћете › 
HHL Er 7 

© 

|“ 
еду, КУУТ. Y { 

Z Jea. бро]. 2 

игра, ore Т кае Ди WR сипа, пренео. РМ 
играше, cnrııãıı 

играше, „олоп сипаше, 

\ K млож број]... `‚ 
ње А д ДЕ DN AN 
Roy да ъа мат i Ра Р % Спас "ок" | У) СА) 
А грасше РЕМ № — сипасте А E 

играу, %% одпау, а, 
NN эу уу ; чо а 5 iy i 

вријеме скоро прошавше N | ‚М 

jeg 6р ој, 4 f 
пгра,« изигра, Cina, 

"игра, изигра ; сипа, 
игра, изигра : сипа, 

& Фил лок. бро]. быр 
играсмо э изиграсмо,, сипасмо , 

‚ играсте, изиграсте, сипасше, 
играше, изиграше, сипаше, | 

КА вријеме . ا прошавше 

играо (играла , ло) сам, изиграо (рала, ло) сам, сипа (ала, ло) вам, 
играо (играла, ло) си, изиграоќрала, ле) си, сипдо (ала, ло) си, 

сипао (ала, ло) је, 

сипали (ле, ла) смо, 
_ сипали (ле, ла) сте, 
сипали, (ле, ла) су. 

сипаћемо , 
скпаћеше , 

` A 

сипаће, 



=, 

<= >, , 

arpa ‚172222 2- 
нека и гра ч 

— LX ~ 

иаклоненије повелително 

вријеме садашње и будуће 

jea број. 
+ - à а" ИД е *, : | 

агба, CADRE е nzi (с изиграј, сипај (сипљи) \ 
` ~ ~ ~ ~ нека изигра, нека сипа (сипље). 

млож. број. 

да играмо, да изиграмо, да сипамо (сипљемо), 
играјте, изиграјте, сипајте (сипљише), 
нека Играју, нека изиграју, нека сипају (сипљу)., ,. 

5. наклоненије неопредјелено, 

играти lore 

вријеме садашње e 

играју 72 AN A , Aten. сипајући (сипљући) *) 

= 

Ме аза و 

изиграти, РУЖА сипаши. rD, 

4 Причастија. ама му 

а) дјејствишелна 

вријеме прошавше 
` ~ $ ^ ~ [4 ` ~ 
игравши x are ван 33 pb › Ce сг” сипавши е 2 

К 
А. Истина Ла увод овакође ријечи у ебору свагда узима лабуда 

R н. п. оде играјући, пјева коцајући, копа пјевају ‚‚ једе 
стојећи и m. 4:; али би се у писању могле узети и за права прича- 
стија (као прилагателна имена), н п. ш Әй, играј ућа, игра 
Ју f ê; зашто је и народ heroje узео и 
н. п. шекућа 
тића игла и m. д. 

"") Тако се и ова причастија прошавшег времена употребљавају у TOBO- 
ру ао афа 

у прилағателна имена, 

вода, сшајаћа кошуља, спаваће аљине, пле- 

, и MO понајвише код савршителни глагола, н.п. ДО- 

АНА дон, она, оно) а фм му; поигравши мало 
` `\ 

МУ а 
€ Я А Зе 

4 ery 
soem, 

преш, 

пре ) 

премо, 
прете, 

пру, 

` 

Qf 
ч 

5 
запрем, 
запреш, 
запре, 

запрсмо, 
запрете, 

aanp), 

ДРУГО 

(conjugatio I, 

По коме ее спрежу сви глаголи, који се 

1. наклоненије 

7 вријеме 
p кл | e | едг 

Ri = ‚ех, „> ед pa 
„ плетем, МОТНОМ у 

плетеш , j мепініш 
плеше, метшне, 

МАО _ 
* _ т 7 . С ~ , ~ 4 

тресемо (тресемој, плетсмо (Mémo), MêTîIHîNIO, + 
тпрессте (шресеше), плетете (-шеше), м ти те, 
шресу, плешу , мешну, 

#4 



22958 

играње 44 == му 4 
| | | 

„Өл 4 i | А ФА е". ) аза» А е РЯ Ди: E2. 

игран (исбат), i (йзиграш) ; сїйїн (сипа л 
i 

5. сушшесшвишекий 1 на ње 7" 

ч \ °= 

mr ry? 

Овога су спрезања глаголи најправилнији, зашто сви имају у са- 
дашњем времену ам, а у наклоненију неопредјеленом аши; него само 
ово шреба упамтити код њега: 

1) Да Бекоји несавршителни глаголи, који се свршују на бам, вам, 
мам, лам, могу имати ° двојако у садашњему вре вну (и у осталом, 

"пио 1ебейинеголе чеше), її з. по овом спрезању, зех: RREAN (на em); 
H. TH. T H тибъем; дозивам и дозивље yang там и узим- 
љем; сипами сипљем и M. д. К овима үр. и савршишели 
H несавршишелни, који се свршују на там и на кам, н. п. шетам и 
шећем, дошешами дошећем; пљескам и пљештем (у Босна 
по варошима и пљешћем), попљесками попљештшем и т.д: 

2) Дам и дадем, знам и знадем, имам и имадем, имају 
по другом спрезању, осим овога садашњег времена, и вријеме полу про- 
шавше и скоро прошавше, н. п. (не) дадија, знадиӣја, и мадија; да- 
до, знад! «20. а по овом спрезању не говори се у полу прошавшем 
времену, ос ўд имам може се чути у млож. броју имасмо, имаше; 
а у скоро прошавшем времену говори се и по овом спрезању: да (дасмо, 
дасте, даше); зна (зна смо, знасте, знаше); има Broene, 
ймасте,иманше). А 

5) Код овог спрезања може се упамтити и за остале све глаголе. 
(сва три спрезања), да савршителни глаголи немају (ниши могу имати) 
времена полу прошавшега, ни дјејствишелног причастија 
садашњег времена, ни суштествишелнога на ње (као што је и прије 
омануло). | 

|СПРЕЗАЊЕ, 
verborum ір - е м) 

сједе; рекавши шо узе га за руку; порадив ши даћеБов 
и ш. д. Ја. се опомињем, да се од поћи говори и без ши: пошав, 
н. п. од винограда пошав (m. ј. кад се "пође) узбрдо има. 

ү једна оскоруша; од куће путем пошав у планину итд. 
А као причастија нијесам чуо да се говоре, осим од јесам каже 

"се, н. п, бивши кнез, бившему кнезу; бивши војвода и ш. 4 
Са 

e 

y садашњем времену свршују на ем, н. п. 

\ 

изјави телно. Мат =.» a 

` садашње % › si f 
5 / Ж. 

бро . Же E CEL Alo- 

дигнем, пече ‚ орем, казутем (-]м), шем (ем ; 
| дигнсш > печей, ореш, снујеш ("јеш), ка» ујеш (- јеш), лијеш(-јеи), 
(дигне, пече, .. оре, снује(-је), казује (-ј6), лије (-је), 
[оро]. | i \ Ё. 

К 
дигнёмо, пёчёмо(-чёмо), срем, снујемо(-јемо), казујемој-|емо)лијемо(-ј -је смо) 

e У 

дигнёте А печеше(-чеше),орете, снујеше(-јете), K каз :yjerte(-jêrt€e), луете(-јеп сте, 
дигну, ICKY , \ ) ору 7 снују› казују, хију, 



пра, 
праше 
праше, 

прі смо, 
прасше, А 

прау , 

ы" 
ре, 

пре, 
пре, ' 

пресмо » 
просте, 
преше, 

ПАРУ А 

прео 
~ 2 f Ж 

рела, fje, 

+ 

смо, прели, 
сте), 

в,а, 
у 

га 

Гы лаве 

пр“ћу, 
Дъг Кеш, 
преће, 

[9 

пргћемо, 
пре "heme, 

преће, 

„меда пре. 
5 ` э 

да премо, 
пріте, 
нека прӯ, 

ғ 

[Соја 
| прети, 

/ 

а 

ъ EXHI 

arem, барт 
Җа, 

шресаше ғ 

тресаше > 

| 

— трєсасмо, 
— тресасше - 

2272 
/ со, 

шргсе, 
гаприје, ` трссе, 

за »пријесмо > тресосмо 5 
запријесте, тресосте, : 

запријеше, тресоше, 

"а ASe PEENE Оку 

9. è Је: 

пле та, му ~ 

плеташе , کک А 
плешаше, 058و 

Thk 

плётаемо, =- Ў 
плетасте 9 — а 
плешау , кч | 

А вријеме скорд 
[F E јед, 

плето » MIC ТЛЕ 
плете, ме пиу п 
плеше, мешну, 

MAOR. 

ме "тпнусмо А 

метан усте, 

метштнуше, _ 

плстосмо , 
плетосте , 
плешоше , 

јеме давно 

А Мр. уне y Gape panjasi 

` 4 
E он p4 ао Леви, лео, о 
рла, о, је Ај сла, о TPS, лела,о, ‚ 

млож. 

\см үн» а смо, ‹ смо, 
запрли, pa { * тпресли, а плели, ok метну« а: 

“ле, а, јсу, 55 [су ЕД, су, ли €, a, Јсу, 
э 

вријеме 

зе запријећу, | на 
треш ейт, ` запријећеш А 

запријеће, треће, 

запријећемо, трешћемо, 
запријећете, трешћете, 
запријећс, шре WAG, 

/ f А 
4 742 ? -- р" r 

LA 
запри, треси, 
нека ий, нека mpe сс, 

' ЗЕТУ 

да запрсмо, 
заприте, 
нека р ; 

ЛА 
четен | 

да трссемо, 
mpe сите, 

нека тре сў р 

a лав 
сти, 

ні. РШ jea 

ялу шу, метнућу, 
memhen, Me ‘mayhem ы 
плешће, „мелнуће, 

мло, 

плешћемо , 
плешћете , 

` ~ 

плешће, 

% 

бай 
плети, 

eN 
да плетсмо, 
плетите, 
нека плешу, 

E 

пАссти, 

нека плетс, 

метнућемо | 
метнућете z. 
мешнуће Б 

2. наклоненије 

вријеме садан 

saer је. 

метни , 
нека метне, 
и чл, 
да метнемо,_ 
метните, . 
нека метиу, || 

3.H gpgrnje 
стнуши, ~ КЁ 



прошавше. 

662 » % 
1 ў ^ Ран з олу» Семон DA СУ | A 

К зија j cpâ 5 снова, би А ија каете, 
Jau \ пецијаше, сраше, сноваше, каз ваше, муше, 
= > пецијаше, ораше,  єноваше, казиваше, лијаше,. 
Ша ад, ж; { i 

JIJ \ за ЗА хе 

= / пепијасмо, орасмо А сновасмо, каз?васмо, лијасмо, ~ 

20 пєцијасте, брасше ‚  сновасше, казйвасте, лијасте, 
= | пецијау, орау, сновду, аы › лијаў, 

 прошавше, а f 
; ( ` "У 

број. ~. № е, Мо г ‚Жш р ] ёл “е, 2 2 е / њи 

диго дигну), пско, ора, кснова, казва, ли, 
диже (дигн У) , пече, ора, снова, казива, ли, 
диже (дагн7), || пече, | сра, снова, назива, ли, 

број. - 

дигосмо(- -гнусмо), пекосмо, орасмо, сндвасмо, кезивасмо, лисмо ¢ 
дигосте(-гнусте), пе восше, Срасте ,.  снсвасте, казивасте, листе, 
дигоше (-гнуше), пекоше, ораше, сноваше, казиваше, лише, 

прошавше. 4 

  o Oya ny Рта AN } as Merane , тел билаا
а: M, < сам ле сам, кази-} сам, “ . дпгао сам, пекао, сам, брао „| ДР рта. М, зи-{ сам, To, саму 

(-гнуо) „си, си, си, 5 си, Бао, си, ^n си, 
вла, 0,[: ала, 0,(: ала, 0,1: лила,о (: 

гла, O, је, је 2 )е› је ала 20, [е Је, 

| број. 

игли! } CMO 4 0 ~ _ CMO «~ \смо, кази-усмо, ` WHO 
A Ee ner E paa, ° сибва- i ? a 1 
(гнули), сте, кле a [OTO е a, f ли ea, fOe Вали, „сте, сте, 

Р 2 

е,а, су, АЕ су, ү, fey, ET роу; e, a, cy су, 

н му а созт. 

будуће: t 
; ) 8 А /. 0 J 

; J: фр ү doake А Ar ль тай каа РӘВ 

“ди И: у (дигнућу), пећи ћу, браћу, сиеваћу, казиваћу, / мћу, 
дићи Ћепц(дигиућеш), пећи Кеш, драћеш, сноваћеш, вазиваћеш, aihen, 
дићи ће (дигнуће), пећи ће, ораһе, сноваће, називаће, anhe, 

| број. 

дићи Һемо(дігнућемо), пећи Кемо, ораћемо, сива мо, казиваћемо, лићемо, 
дићи Һеше(дигнућеше), пећи heme, ‹ броћеше, снсваћеше, казиваћеше, лпћете y 
дићи hê (дигнуће), пећи ће, јен сноваће, казиваће, Anhe. 

2 ta P 
“ловелишелно: i À wi 

М 4 Фф 

| men будуће. sy 
| 6 ој. 2 А ЕК, gei ЛУ УХ 

= У“. КАРИ #2277 ње И ы 7 y a = 

Џастин, пеци , 9и ори, сну}, „ и" вазуј, / Ай] Cori 
"нека дигне" "нека ав нека оре, ‘нека снује, нека казујс„нена лије, 

р. _ број. | \ 
да дитнемо, да печёмо, да оремо, да сну јемо, да пазујемода лијемо, 
дитните 3 пе ците, срише ‚‚  снујте, казујте > ла јте(латеј · 
нека дигну, 

| А дјелемо 
ди айгнупи) , уде и, 

нека песку, нека сру „ тека єну)у, нека ваз нека лү; J? ў yiş УЈУ: Ју 

4ге. ALAYE, гг 

“брати, 

> 

б. feere ; У пук А 

сноваши , Kanisani) Misit, 

ф 



и ч \ 

e 

= , 

Сатти олег љуљнуши, 

"=, " 

саР7н 

+ 1 > 

  LIV ~ šےس

4 прича 
5 ET 

оу; А, s "Тө ама к^, Hae ¥ У а) дјејспв 

7598 | ) че (а вријеме | 
пружи , | => а тресући , илештући P === е ? ERN 

\ a 
Брсвши, гапрвши, шрёсавши, плешавшн, мешнувши,)- _ 

б) стра. | 
врет $ запрт, тресен, плетен, мешнӯт 000 

"> | 1 92. . ; y О И" „ т * 5. £ IGP Е | 

прење, —= тресвње, плетење, УУ уң 

Овога су спрезања глаголи тако различни, да би и човек могао узе 
ти све за неправилне према првом спрезању; али према глаголима Грчким 
и Латинским (и сами други ђекоји С и народа) све је ово још сми-. 
ље и босиље. Кад буде боља з а и више мјеста и времена за писање Српе. 
ске граматике, онда fe се мбћи и Фи још боље раздијелити и у редове. 
поставили; а за сад, као поред рјечника, ево овако да и мало прегле= 
дамо: т a + Ки x { | | ' 

1) Прави су глаголи овога спрезања, који се у садашњем времену 
свршују на ем, а у наклоненију неопредјеленом на епи,(као код првог 
спрезања ам-ати, и код трећег им-ити); али такови глагола имау 
нас врло мало; па и оно што и је, готово ни два нијесу једнаки у свему, 
него сваки по себи; ја не знам ни једнога, који би се у свему спрезао овако 
правилно као прем, осим жњем, па се и од њега причастије страда- 
телно не каже жњетп, него жњевен (као мљевен). Тако и остали, н.п. 
мељем, мети, мљевен; жањем, жети, жњевен; узмем, 
узети, узеш; запнем, запети, запет; пењем „ле таи H 
ти), nèm (и пењаш); попнем (и попењем), по {ид Ое 
ти), попет; кунем, клети, клет; донесем, '(доније и (доне- 
ти; може бити да бикб- рекао и донести), донесо и доније (доне), 

донијо (донео; у пјесмама и донесао), донијела, донёшен'и 
донијет; смијем (смем), смјеши, смјеи смўедо, смјео (сми- 
jo), смјела; тако умијем, и сложени од овога: разумијем итд. 

2) Ђекоји на рем имају у наклоненију неопредјеленом по Ерцеговач- 
ком нарјечију ријеши (а по Ресавском и по Сремачком рети), и. п. за- 
apem, запръо, запрла, за пр Er ү прострем, поду- 
рем, раздрем итш. д. тре PH; шр, шръо, шрвен (а 

може бити да би ко рекао и тртп). l „тај | We 
3) ем-слїи; ови иду двбјако га) каолуресем, који се свршују Kya 

бем, зем, пем, сем, и. п M, 3e O4 о, зебла; гризем, пр 7 
пасем и т. д. 6) Kao пле пем, Koyi се свршују на дем и тем, nfn. | 
предем, прео, прела; мете , мелаи ш, д. идем, ићи (а 
говори се ђешто и по правилу испѓи), ишао, ишла; шако и сложени од 
овога: дођем, доћи, доо дошла и ш. д. | | 

4) Који се у садашњем времену свршују ма нем, они у наклоненију | 
пере j имја B нін тц ил ну „од; арршител осим 
ем, веља; CM, Ги бї УМ TKY м ; 

al 
t + 

У, m 
ит. д.): а) на нуши, н, п. метнем, метнути, метну, де d> о, 

метиуз:; тй ўа нут, викнуши,уһнуши,ишиуши,мазиуй:н, 
7, линути и т. д. паднем, паднуши и пасг 

ти (према пасти ор би бийїи,п аде, али се код нас већ не говори); | 
погинем, погинули, пе Ў и погибо (као да би било погибем 
погипслиј; онренем, енути, оңрену и окрете (као да би 
било окретем, И: ести); шако и други ђекоји. мр се двојако, 

ж. 1. овако, и по пређашњем асти; н. п. срешнем етін и, И 
| я у нна вв h. і ТҮ Н | 

f | 
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и а, у, | „© «мд Фри са, ЧА На i 
„у мо; 

ши А Ро „У "+ ~ Ла ~ ARTS Ч f 

. è У we от ф Ф: "м а У j 

_вишелиа 7 Җ Ч 
1 | а \ 

садашње. HEE Yr а, a Sanse 2054 
ЈЕ, а е IHA > ; МЕ ~ А за А 
24 ёв „Жез “© сн ·_ ва я лијући. 
 ?  А ww [4 асы. Я > орук ? E ; Уи... а li - из ју Hا 8

прошавше. № ph | 
„=*®,‚ b 4 + ~ х е 7 «= ~ 

дигнувши, __ она ; оравши, сисвавши, казивјвши, ливши, 

_ дашелна. A и маз ۴ 

arm: e OH e OR OP Јенсван(-аш), каззван(-ат), Айш(ливен} 

ERA ÊŞ ~ a РЫ а 
КО хе Aa 7? печење, срање, _ сновање, газивање, лијсње, 

4 $ <, 

: TIA 

поте N S Т > ‚л ә 

к % а { Pa | 
PP ба УЗАРТСА 

сретем Еее оБенем ођенуши, и обедем ођесшиншл, 
6) на нуш (г гм уши или HH YI H) H ћи, “~ п. дигнем,дигнуши и 

диби 2 дигну н УЖЕ (диже), дигнуо и ан дигнут и дижен; 
wı a i HÊN}; e Mahn, маку и АЁ, (ма е), маннуо н мн 

Ка као, м тп и (ријетко) мачел; тако; нуши и мийи; упре 
гнути рећи и д, Неволиња глагбла (на сно имају навлон.= / 
није нвопредјелено 8 SEBEL само на нуллин, а вријеме скоро пр‹ 4 
шавше и дарно a. е као и ови, н. п. rH OT ем, шиснуту» P 

сну и шисно HCH иєкһао (шисла, ло); mako 
m прсте ме еј аб ой 

ем (чем и жем). Ж, гони п. деч еді у чеби, пеција ше, (можей 
НА ‚зш 3 ко рекао и печаше, шечаше, Kao и стрижаше, жежа- 
ше; али се мени чини да је овако најобичније, ш. j. пецијаше, Meir- 
јаше, турџмјаше иш. д. ), пеко, пекао (пекла), пеци, печен; 
стрижеуј CM PH Rn, сшрижаше (не вјерујем да би ко рекао стри- 
зијаше, WE тјаше), стриго, (стригла), стрижи, сшрижен и 
ш. д. Реч пар се и по пређашњему рекнем, али рекнути не 
вјерујем да мерено ко реџао. На ове је налик (по наклоненију неопрелјеленом) 
и врше“ ријећи (Bf Rn), врша, връо, връао (врла), вршен. 

6) Највише глагола овога спрезања имају наклоненије неопредјеле- 
но (и остало што је од његове по првом спрезању (на аши); и ови 
су између себе врло различни, али кад/се/зна вријеме садашње и наклоне = 
није неопредјелено, опеш се не може гри]еїшиши, H. TI. PA еи. гло 700: 

Би; глођући; глодаши, глода, aaa peor ка ши, 
ар (гл о д алп), дат), глодање; MIKO „ажем &#Гаши;` HAEE a үн у 
Ж وا M, даваши; 30 Л кее капљем$ пати уу 

rA Ганы, E С, тиша (шљем), ј, слати риже 497: 
пон ш р, Кекем М € Tit a mH Ыы чем/уикаши ; мичем, Мува 

пиа camna ит. ду: 
2) Који се у иван, а на ујем, и они (сви готово) 

иду у ред овије, што 1 о њима сад говорено, а 7 ce6e Cy onem mp И у 
ПО и има еи, н.п,робујем,р 

) евовалпи;  т перо: говаши;гладујем, 
4 43 ; мо 

ý 

дов РА нез ү. мкујем, момковат ng? 2, 
ем, у ујем, „учитељ ши; зимујем 7:06 

н) n Уе кА E PAS пурем, 7 E ari n4 Ni. туус 
| M, O BA TI H ; aym уто инв Té ваши; псу“ 

Т 4 | Ыйы и m: д. 6)иваши (ово су готово све несавршијусл 
или да ea Aes „пуп уп уча HH (уче сї тни, удесниу), уби 

ро т), 45 че» зада аши; LELE, yj е! 5 досађива= a= 
РРА 

^).Мени се, чини да нема управо никакве разлике између глагола несав 
нишелније (verba E н учашашелни;е. (yerba reged 
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| >й 

~ ~ Е ` ۲ ©0 

ЧА" у” - А Ф Рие ОРУ ы 

"ТРЕЋЕ СМЕ ахах › 
(соп]ирасо Ш. verborum їп-им) eos. МІ 

| уд 
По gome се спреда глаголи, #сї се у Caren времену cBpa 

шују на им, н. п. т = фа, э 8 | 

» Ы жуа % 

з. наклоненије изјавително 

еы (лы вријеме садашње... аа" 
| бро 
l : pr elero EO · Ро} А | мјерӣм, држим, БЕЛИМ 5 мути љубим, 

уђе ‘рїш, лржаш, врпиш, мМ; jmn љубиш y 

мјери, држк, врти, мүш, „Љуби А u 

1 млож, број. £ 

| мјерїмо, држимо, вртимо, мутимо , =‹ъёбймо, | 
£ mje ‚рте ђ држите, вртите , му тйше, љу бише, 
Ура ле мјере ы држе, врше А муше › љубе э." і 

Пар. cag 
на 2 вријеме полу прошавше 

` јед.'број. 
| мјера, ~ | дрва, si мућа, љубља, ; 
| | mje јраше 4 држаше, мо врћаше № мућаше 5 __Љљубљаше, 
Сор: #- муєраше, држаше» ; врћаше, | мућаше, љубљаше, ‚ 
У } ~ лож. 6 ој. Жома ч + | | (Uf Get. м рој р 

| G м)ерісмо, држасмо, врћасмо ч мућасмо > љубљасмо, 
| мјорссте, држасте, врћасше , мућасте, љубљасте, 
| мјерау, држау, врћау я мућау, љу убљау, 

вријеме скоро п ошавзше - 4 
| Р а КАСА ‚ы. А, 444%: 

уел. број. % tea 

| мјери, др: где x врће, | му ти, љуби, ти» 
| Mj; рй, дрва врће | муг, DS уби, zi ف 
| мјери, држа, врће, муши, "љуба ит. 

| tag A 1 “+ e У 

| tiva); зашто је сваки учащателни тлагол и несавршителни ; а сваки 

cæ Р 

Pras a 

ем, А п YY j e ап служиваши пс f- 
naeng P Ў љујем, 3 љиващи“ 6 

и; жабыр е УПИ, аатта раат, записујё 

др Spreo gy б | (ипиш); пријем, кри, крипти, к крпвен (и крит); м 
ти, мивен; шидем, ши], 
ривен (риш). 

RE „од у ыр 

ливен и лит, 

бин 
AHB IIH; ли] 2: 6 

„бијење 

несавршите лни може биши и учашателни. 

*) А готово би се могло и у изосшавиши, па писаши само и, меп. 
пи, ли, би, вринш. д. 

+ т ی 

| пе 

y/ fafa elek 8) Има неко. HKO глаггола овога спрезања, који се 

ну свршују на јел, а у навлоненију неопредјеленом на иши (по трећем 
| спрезању); ; шакови сви у наклонснију повелишел 

ER адашелно мло:ч имају двојако, н. п. A 

АА ; лио, 

А H јен (гов 

баце и, и,а причасши- 

јем, пиј, 

шиди, шШивен; РФ, 

еме- 

p ДЫ. ни | 

t 

\ y | 



јернсмо 9 

f mje ристе, 
мјерише 3 

бе 

мјери, 
нека мјери ; 

да мјерӣмо, 
мјеритше, 
нека мјере, 

пачак ау а 

А 7 лађу кь 

А, ериши, 

~ 
рч 

мјсрећи, 

„  мјеривши, 

ъ]јерен, 

۰ мјерење, 

држасмо 5 
аржасше ‚. 
аржаше, 

LXVII 

мложесшвени 
врћесмо = 

ер ћесше, 
врћеше, 

===> 

број. 

мутисмо , 
мушистле, 
мушише, 

· вријеме давно прошавше · 

будуће. и: 

му Утно, сам 5 
‘пила, 
AO, 

си, 

је, 

мутићу, 
мушићетп , 
мутшиће, 

мутићемо ; 
мушиһеше Р 
мушиће д 

\ јед. број. 

мерио} сам, држао, сам, — врћео,)сам, 
рила, си, жала, єси, hena, SCH; 
ло, је; А АО 3. У је; v AO 9 је 2 

| млож. оро]. 

| аи „CMO, „А смо, 4 $ CMO, N гтерили E orme, APEA, (сте, врћели, оше, 
ле, ла, ле, ла, ле, ла, 

, су У 

вријеме 

јед. број, 

мјерићу, држаћу, врћећу, 
мјераћеш, држаћеш, врћећеш, 

| mjepuhe З држаће, Брћеће, 

млож. број. 

мјерићемо, држаћемо, Б рћећемо Ц 
м|ёрпКеше, држаћеше А врћећеше, 
мјериће, аржак, врћеће, 

2. наклоненије повелишелно 

вријеме садашње и будуће 

држи, | о 
нека држи, 

да држимо, 
држите | 
нека држе, 

"5. наклоненије неопредјелено. 

држаши, 

држећи, 

државши, 

држање, 

врти, 
№ нека врши, 

млож. број 
да вршимо , 

` вртите, 

нека врте › 

врћеши, 

A. причасши 

jea број. 

mýma Х 
нека му ти; 

да „муштмо j 
мушите | 
нева му ше, 

"мупшти, 

ja: 
a) дјејстшвишелна 

вријеме садашње 

вршећи, мутећи , 

вријеме љрошавше 
з врћевши у мушивши 5. 

6) страдашвлна. 
држан (држат), врћен, 

5. суштшесшвишелно на ње, 

врћење, 

мућен, 

мућсње, 

љубисмо, 
љу ‚бисте, 
љубише, 

љу био, 
била, 

ло, 

сам, 
си, 
је, 

љубићу, 
љубићеш ‚ 
љубиће, 

љубићемо, 
љубићете, 
J убиће f 

4 

М 

љуби, 
нека љуби, 

да љубимо, 
љу 'битпе, 
нека љубе. 

љубиши, 

љубећи. i 

убивши. 

 љубљен. 

 љубљёње. 

Код овог спрезања треба упамщиши (млого више него код првога, 
|! 7 аимлого мање него код. другога): 

| 1) У глагола, који се свршују на дим, зим, лим, ним, сим, 
“шим, ршн се у полу прошавшем времену, у сирааашелнов причаә_ 



| 

| 

| 

| 
| 
| 
| 

| 
| 

U 
e 

/ 

Б, р иђеши, виђе, виђео: волим, вољети, воље, вољео,у 
забуну. 

4 ~ 

4» mns ~ 

4 
* 

“обе ^ч 

pa 

18 

LXVIII ~!بسم  

јаку о 

стију и у суштпествителноме (које од њега постаје) на ње, ду Б, з,у ж, 
луљ,нуњ,суш,шу А. нон. судим, суба, бубен, суђење; ` 

газим,гажа,гажен,гажење; палим аљат паљен, паљење; 

браним, брања, брањен, брањење; ёи + проша, прошен, 
прошење; мутим, мућка, мућеџ, мућење иш. д А у они који 

се свршују на бим, вим, мим, пим, уметшне се љ. (на оним истим 

мјестима, Бе се у ови претвори д,у 5, з, у ж, лу b, ну Ib, су ш, 
my f), н. п. љубим, љубља, љубљен, љубљење; ловим, ловља, 

ловљен, ловљење; мамим, мамља, мамљен, мамљење; Moe 

пим, топља, топљен, шопљење и M. д. 
2) Млоги глаголи, који се свршују на бим, вид, дим, лим, мим, 

ним, пим, шим, (по Ерцеговачком и по „Ресавском нарјечију) имају на- 

клоненије неопредјелено, (и остало што је од његове чете) по другом 
спрезању (на ети); и по Ерцеговачном нарјечију претвори се д.у 5, л,у 
X, н.у ъ, my A; а послије б, в, м, п, уметне се љ преде, н. п. виг’ 

аб HA r, Tila E mje zfi и, m Egy тавњео; вртим, врћещи, Bp he, 
врћео; свр 50° CEP GÆ ши, сврбље, сврбъео; живим, MHB- 
љети, KHEDE, живљео; грмим, грмљеши, грмље, грмъео; 
трпим, трпљети, трпље, шрпљео и т. д. А у Ресавском нарје- 
чију ови сви глаголи имају само е мјесто и, а полугласна се слова не 
мијењају, нити се умеће љ, н. п. видим, видети; волим, волети, 

волео; сврбети, шрпети, трпе, трпео и m, д. А у Сремачком 
нарјечију (кашто и у Ерцеговачком, Kao што сам напоменуо Бе је био го- 

вор O нарјечијама) имају по правилу свуда и, H. п. видим, Бидиши, 

БИДИ, видио; волим, БВОЛИШИ, ВОЛИ, волио; шрпим, Mp IE AM Hy 
трпио и т. д. | Г, 

5) Млоги глаголи и овога спрезања (особито средњи на чим) имају 

наклоненије неопредјелено, (и остало што је од његове чеше) по првом | 
спрезању, н. п. држим, држати, држа, држао, држање; T 
жим, ојежати; јечим, јечаши; :чем, звечаши; мрчим 
£ Fy r , ~ А , pos, , , 

мрчати: дречим, дреча крехйт речати; мучим, му- 
чат ПАРЕ учатши; ти; шрчим, трчати; 

t ~) 77 де м ~ й ~ 

Ұ ри H I, вриштати; им, пишташи); стојим, ста- 

они имају по пра паи м, шари, шајише; пай и HAT IL 
пајите; 6ýjum 7¥ $ HM e; гајим, гаји, гајитед ‚С 

о) Исшина да по вину правилу код свију'несаврпителни глагог ' 
ла постаје суштестпвитштелно на ње од страдателноѓ причастија кад св" 

промијени H наље, н. п. копан, копање; иград, играње; писану 
при печен, печење; мјерен, мјерење; суђен, суђење; 
љубљенц, yve; слављен, слављефе и п, д. Али се опет 
(особито у Ресавскоме и у Сремачком нарјечију) код глагола овога спре- 
заа, особито који се свршују на лим и ним, говори још и друкчије 
‚(ш j. не промјењује Ces it, ни H Ha Jb), н. п. молим, молење; 
балим, оалење; а унењ 7910 аним, бранење и ш. д. A; 

говори се и мољење; баљење, ЕА ит, д. него ми се чини да је 
оно прво обичније, Тако исто може Guma да би ко рекао (у Ресавскоме и 
у Сремачком нарјечију) и, вртење, трпење, срдење и п. д, прем да 

је свуда. одичније вр feme, трпљење, срђење и т, д. | 

Oshe је за сад поред рјечника доста грамапшке. О нарјечијама, о 
предлозима, и о мењдумешијама није тшријебе говориши, зашто су овђе 
у рјечнику. 
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АГРНАВЕТЕ SERBORUM 
оф ama, Ж, ® м. E LA 

cum р; 

viciniorum popularium еї aliis cultioris Europae рабан МЕ 

Serb. |Зегђ. | Hun- 

lat. | gar. 

Aa ја a а. "987 

B6 db ђ 6 b 

Вв JY у w ү 
Гг | g g д в: мн g: gold 

Ад |4 ја d d 
ББ |9],5]] gy бы — 
Е е е е e e ге: bet 

Жж f x 75 — j 5:051еР 

Эн га Z т, f: lefen*s : гоза | z т:гатов 

Ин fi 1 i ee, y 

J ] ] ] 1 J 1 Я yes 

KK k k Ё є:саго с: car} k 

AVA TEI 1 Т 1 1 1 

Љљ #1] ју — gl: gli fil:ail | — 

Mm im m m m m m 

HH fn n n n no fa 

Њљ | nj пу ја gn gn T 

Оо бо о 0 о о о: пође 

Пп јр Р ا р р 
Р р.г r т [Е r r 

Сс $5 SZ |: | 5: sono 5:50п | 5:50 

Тт |: t | {т t t 
Rh ch ty н = — — 

Уу Уы; u u ou оо 
Шоц с ст $ z: 710 | — u 

Чч cs cs, ts tih (2) 5с: ciò f — ch:child 

чи |— = -_- 4 | ве MATE 

Ш ш | se sh I} ({5с:еѕсеісһ:сһегі sh 

DB o ыш To о те О р. 
Фф) f # f if f f 

КА? ћ ф == а ША 

*) Nil sonat (nisi forte vocalem mutam), sed r literae, quae Serbis, sieut Bv- 

hemis , vel sola, absque ulla vocali, syllabam facit, apponitur , ne eadem ғ 

litera ad praecedentem aut sequentem syllabam trahatur , e. 8: умръо", заър- 
каши, lege u-mr-o, та-т- kati. 

*f) Sonos ф et х vix invenias in vocibus genuine Serbicis ; sed utramque hterary 

ob үосез peregre adscitas ех alphabeto СугіШаро reliquimus 
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 وو

ПР "ПГ 

"Р.БР чуут ч ЫРЫ Р үт о» н 

ДАШ =. шш. 

ШТАМПАРСКЕ ПОГРЈЕШКЕ. 
| y сд асе Фе РЕ А7, j 

У свакој књизи ума піпампарски погр]ешака; али ја се надам да и 
у овом рјечнику не ће бити тако млого, као у другим нашим садашњим 
књигама. Ево oshe ћу назначити ђекоје мало веће, које сам ја нашао: 

словима: 
2 Atte - 

на ампАно. Бе. мјесто.јнаштампано. ђе. мјесто: 

Ђентеати у реду Бенетапи | pf. код повлачити impf. 
Боижћу код Божји лан Божићу | напјесе — полажајник напијесе 
весе — варење peee п. — прашан та. TE 
Бећма у реду Већма ам — премишљатисе амсе 
Бидило — — Видило рї. — преобуватисе impf. 
m. „вод виме п. придигу= — придићисе придигнуа 
Бове у реду Воће тисе тисе 
Брачати — — Брачапш! | прилоњаши у реду прислоњаши 
Грцање — س Брцање | ружа код ружичица ·ружица 
ка код изрезак сна затто — сраслица зашто _ 
Ћозирица у реду Козарица | Kanen — срез ванетан 
просц- код колачи просци новшцима — шарпош новцима · 
иси — — ис- сирацар — пњљорило сирац . 
плашен — лизати пламен | Теони у реду `` Теоци 
им © — меркати ам Срјему код труд Сријему _ 
бадавација — муктаџија бадаваџија | повуни — тута повуци 
pf- ( — намамљивати паре, Узбанца у реду | Узбрдица 
намјеравиње — намеравање намјера- | чађење вод чашање чаћење 

вање чешрное- — четрнае«. чешрнае- 
нила — напијати била сторо стеро сторо 
јаа — насад јаја годуни — чипілуксаи- години 
Нашинай у реду Нашински бија 
fr. код осуђиваши impf. бур а — шкембе бураг 
ом — ошпучати ам соколе —гласоударе. сокола 
ум — отријебиши им + naja (стр. XXXVII) 
пијан чина — пијанчина  пјанчина |меје у склоненију моје 

2) у гласу. 

Oshe сад није вриједно писати оне ријечи Бе је отпао знак гласоу- 
даренија (зашто има такови ријечи млого, а не чини велике штете); 
него ћу само оне да назначим, ђе знак гласоударенија стоји криво (други, 
а не онај који би требало, или на другом мјесту); па и то само ћу назна~ 
читпи онако, као што треба да буде, а како је наштампано, може сваки 
гиђети у књизи: банашисе, Geman (мјесто бежан), вамилија, вече, KOLAN- 
лук (мјесто кованлук), коно, литати, мажење, масан, милити, млечни- 
па, мразитисе, надскакивање, дглавина, одаднити, одапирашисе, Оли- 
вера и Оливера, онако, Осто, отрескатисе, помешати, поппомоћи, раз- 
гријати, Топчидер, трнути (н. п. ватру), турчати, угарнице, угарчић, 

s G . A 

прилети, чарапчина, шешана, штокоји (и штокоји); 
пушка у I, склоненију мјесто пушка 
књиге — (у род. тед.) -— киге 
змијо — (у зваш. тел.) -- KALO 
жутој y І. склон. у д. јед. — жутој >» 
жугшоме — — „с. — === жулгоме 

свију у род. млож. — свију | 
` 4 ` ~ t 
ужи на страни XLVI. — ужи 
даљи — تخ — даљи 
тањи == — ےس тай Т 
јачи — -— — јачи 



у Ө У Бро аи 

ДАЈ ОРИ У TR. 

пи ЖАС КУ кумун 

Кад је остало ово мало бијеле артије, ево још нешто да додам:., 
1) На страни ХХХ. и ХХХІ. што је био говор о прешварању полӯ- 

гласни слова; она се слова онако 'прешварају не само у једној ријечи кад 

дођу једно пред друго, него и из двије ријечи кад је једна до друге, н, п. 

говори се ш њим, шљудма, ж баком, з Богом, бес посла, бес 

коња,преш кућом, 0 Дунава, и Земуна, пре тобом и т. д. 

Али будући да у писању овако далеко нијесу ишли ни Грци ни Латини, 

зато нијесам ни ја heo (ни смјео; а докле су они ишли, мислим да је 

слободно и мени, и свакоме другом); а други ко у напредак ако Кедбуде 
тако писаши , може слободно: ни један му памешан човек не може рећи 

да нема право: зашто се шако говори; а шим налази се већ и 
у књигама Беко}им (н. п. у Досишеовим, и у Г. професора Игња- 

шовића). 

з) У Шумадији се често у говору изоставља с у полу прошавшем 

и у скоро прошавшем времену у првом лицу млож. броја, н. п. купљ â- 

мо,једамо, і дамо, ношамо; дођомо, пидомо, носимо, ку» 

пимо и m, д, 

5) предем, везем, тресем, плетем, и остали овакови ђе- 

који глаголи, могу пмати полу прошавше вријеме и на ија, m.j. пре 

дија (предијаше, предијасмо , предијасте, предијау), везија, тресија, 

плешија и ш. д. (Али од једем, нико не би рекао једија, једија- 

ше, него само jega, једаше и т. д.; тако и од гребем, греба, 

гребаше; а од зебем може бити да би ко рекао и зебија, зебија- 

шеи тп. д.). K овима иде и кунем, кунија, кунијаше и m. а. 

4) У склањању сушт. имена и у спрезању глагола не треба нико 
да се ослони са свим на знаке гласоударенија, и да помисли, да и оста- 

ле све ријечи имају свуда онакови ис ти глас, као и оне што су мешну- 
"те за примјер. То је за туђина највећа mexa у нашем језику, и Бог зна 

{ оће ли се кад моћи друкчије научиши, него од народа слушајући, и ro- 

ворсћи с њим, Н, п, мије и грије имају у имен. једнак глас, а у оста- 

лим падежима грије има грија, гријови и т. д. Масло и весло 

имају у имен. готово једнак глас, и весло има у млож, броју као n у 

род; јед., а масло се у млож. броју не изговара са свим mako оштро, 

као и у род. јед.; шако се исто поље оштрије изговара у јед. броју, 
него у млож.; а друга се опет Maora имена изговарају оштрије у млож. 

броју него у jeg., н. п. седло, седла; село, села и тш. д. — Али 

mmo н. п. у Бијоградској nanja emmo говоре лонац, конац, куку- 

руз, село и т, д. (мјесто лонац, конац, курул село), шо не 

иде у ово о чему. је мој говор, 

э, 
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· Абсрийўһв, m. 

А э 1) Qber, at, vero. Ja ra ъубим, а 
“om се ошире; ја дођо, a он оде; 
ако не Кеш, а ши пољуби, па оста- 
ви. 2)а? ab? ain’? Напе" 5) a! ар! аһ! 

дар“, m. vide ар. 
1 

Аба, f. Daê 16а: Tu, paani crassissi- 
mi genus. 

Абајлија *, f. Die Офабкаве, stragulum, 
‚ stratum , ephippium, 
Абање, n. баё Gtrapaziren (des Rodes), 
с detritio panni. 
Абаши, ам, у. impf. н. п. аину, Qb- 
‚ tragen, frapaziren , detero pannum, 
Абапија “ , m, бег Ubas Tubs Sdneider, 

‚ sartoris genus, Daher Die Beymürter: 
дбанијин, на, но; абатиїўнсһй (аба- 
пи]сви), ка, во. 

Абапилук “, та. рад Sandmerf des аба- 
пија, ѕагіогіае (vestificinae) genus. 

Абењан, m, капа од абе, eine Mühe 
‚ ооп 16а: Tub, galerus е panno crasso. 
Абер“, т. adrift, nuncius , cf, глас. 
Абердар, m, | m. ј. шоп или пушка 

ме бактеапопе, tormentum tumultum 
nuntians : | 

„Па он meke шопа абердара — 
„Те избаци пушку аберника — 

Абонос, m. дрво, што у води опврд- 
‚ не (уабоносисе) као камен. 
Абрашљив , ва, во, vide пјегав (н. п. 
коњ испод репа). 

` Абрбноша , m. Der Poftenträger, fami- 
erator. 

Аваз“, m. Сите, тох, cf. глас. 
Аваиз“, m. vide ваиз. 

_ Ава]! interj. vide јао]. 
Авала, f. Gebirge {0010 von Belgrad, 

mit Ruinen einer alten Burg des 914: 
ters Порча yon Asana: 

"„Мовливнула пребијела вила 
Са Авале изнад Бијограда — 
_Аван“, m. Der WMörfer, mortarium. 
Авдес *, m. die Abwafhung. (bes Türten) 

vor Dem Gebete, ablutio: узео авдес; 
„„Чисто Турски авдес узимаше — 
Авдесни, на, но, н. п. марама, Abs . 
аф =, ablutionis. у 

"_Авдитор, m. der Auditor, cognitor caus- 
| + sarum militarium. 

| 

Авдиторов, ва, во „-Вев Anditor, ju- 
dicis militaris. 

a 

(што ce mehe на глас), 

Авдитбровица, f 01е XAuditorsfran, 
uxor judicis militaris. 

Авдитсрски , ка, ко, 1) Auditors., 
judicum militarium. 2) аду, mie ein 
Uuditor, more judicis militaris. 

Авелача ‚ f. vide вељача. 
~ 

А. г} das Gefpenft, spectrum., 

Авлатан , тна, HO, vide алвашан. 
Авлија“, f 1) улица, der Hof, aula. 

2) велика бијела марама (авли - Ma- 
рама) што се завјешају Ђевојке 
кад се удају. 

Авлијисни, ва, ко, н. п. врата, Hof, 
aulae. 

Авлијсви, ка, KO, Vide авлијнски, 
Авли - марама“, f. сї, авлија. 
Аврам, m, (cf. Бышїе ХҮП, 5), Abras 
‚ bam, Abrahamus. 
Asma, f. vide anma. ; 
Автїн, m. vide апшик. 
Автика, f. yide апшина. 
Автов, ва, во, Vide аптов. 
Автовина, f. vide апшовина. 
Ага“, m, Der Uga (Herr), dominus. сї, 

господар, 
Атадара“, f. (ст.) сабља, што се но- 

си под коланом (>): 
„Агадаре с обадвије стране — 

Агалук ", та. даб 21дагрит, dignitas адае: 
„„Агалуће себи задобио — 
Атия, на, но, D¢ ада, агае. 
Атиница, f. die Маи, grau des Хада, 

uxor agae, | 

Агински , ка, ко, 1) Aga, agarum, 2) 
, аду. wie ein Uga, more agae- 
Aro, та. hyp. 9. ага. 
Агршањ, mäa, m. nao мали колушић 

од кости, или од рога, што жене 
нашичу на врешено (да је шеже у 
рупе), кад почињу пресши. Српћи- 
ње по селима одломе по пола OKOM- 
ка, па нашавну на врешено мјесто 

| arpana. 
Ада*, f. vide острво, 
Ала? ада како? ја Doh; freplih; wis 
ander ? imo vero. 

Адам, m Udam, Adam, Adamus. 
Адам, m. Mannsneme, nomen viri. 

Адамов , ва, во, Adam, Adami. 

Ад5мскӧ кољено, п. (Adams Stamm) А. 

{ 



$ Аде "Аја 

nennt man Das иес einer Ehefrau, 
plus quam Penelope. 

Адет“, m. vide обичај. 
Адіђар*, m. (010: und Silbergeräthe, 

auh Smug , aurum et argentum cae- 

Jatum , кем pretiosae, 
Адица, + dim. y. ада. 
Аднађ, m . (у Сријему и y Бачк.) Der 

Gendarme, lictor (2). 
Адум, ш, орце Феї ефевёрейе, 
Адумац, мца,т. f expers pudendorum. 

Ја кажем адум сам, а он дријеши 

гаће да J 6". 
Ае! interj. um баё NRindvieh auszutrei- 

беп, уох agentis armenta. 

Аждаа, тр. Der Зугафе, Der пришт, 
дгасо арно fictus). 

Аздија“, f. (сш.) Art eines langen Ober- 
РГет0с8, togae genus : 

„На њему је коласта аздија — 
„> скут свилен: коласте аздије — 
Азна *, f. die Gaffe, aerarium , pecunia : 
„Дај ти мене азну и џебану — 

А зна, зар, та, Der Зађптеутег , quaestor. 
Азнадарев, ва, во,] deg Zahlmeifters , 
Азнадаров, ва, во, quaestoris, 
Азнадарче, чета, ш. ein junger За» 

те ет, quaestor juvenis : 
„„И бабино младо азнадарче — 
Азур“ ‚ vide готов, спреман, оправан. 
Азур кола без точкова. 

Азурала " ! auf ! agite ! спремајтесе ¢ 
„Азурала кита и сватови — 
Лир“ , т. 1) vide задужбина, 2) аир! 

nein, поп; daher ang а und 2 dag 
ortfpiel : 
А. (н. г,) Јеси ли га виБео? 
Б. Аир. 
А. Аир је на Вишеграду Куприја. 

Аирала *? іе? тав' 11? quid ita | 
„Аирала, кукавицо сиња? 
„Шишо си тако рано долећела ? — 
Anc! interj. Зитиј an den pflügenden 

Odhfen, Dab er fih feitmûrts wende, 
vox vertentis boves aratores. 

Аискіње, n, дав аис = fagen, usus vocis 
© аис. 

Аискати, ам, у. impf, m. j. вола, аис 
fagen, dico аис, 

Аиснуши, нем, у. pf. тл. j- вола, 1) аис 
fagen, dico айе; 2) ihm dag аис mit 

рег ревфе beibringen, excito flagel- 
lo ad vertendum. 

А)! þe! heus (alê Ruf, undfalê Ant- 
“ы 

Aja, ай! nein; nihf doh; minime. 
Ајање, п. dag Belümmern um etwas, 

сига, 

Ајат, m. vide pajam, 
Ајати, ajem, у. impf, за кога или за 
ило, fid tûmmern, curo, cf. маритпи: 

„Ил' ne чујеш, ил не ајеш за ме = 

Aje Aro] 4 

Ајван“, m. das Thier, animal, ,cf. жи- 
винче, звуерка. 

Ајгӣр*, m. der Sengft, admissarius: с. 
ждријебац. 

Ајгирбвит, ша, то, m. j. коњ, беп; | у 
ипретјфи еп, integer, поп castrats. ; 

Ајгируша, f, unbândigen Gefhlehtstries ` 
be5, mulier furens lıbidine. А 

Ајде, ајдемо, ајдеше, gêben wipt (fe 
allons) , eamus. 

Ајдӯк, m. а) Der Straftneauber, мй 
(їп diefem Lande weniger арфеннф, 
und näher denm Heldenthume) ; nA 
шао у ајдуке, er ijt ein Räuber- 
worden, inter latrones abiit. 2) ' 
етфевђе це in Ungern, Simin: 
haiduco, hajducus, liéctor. |. 

Ајдуков, ва, во, беб ајдук, hajduci, 
Ајдуковање, р. Das Räuberfeyn, latro- 
“© сипиш, / 

Ајдувовати , кујем, у, пре. ih bin ein 
ајдућ, Taitto райы | 

Ајдучија, f. (со) die Heiduten, haja 
ucl. 

Ајдучина, f. 1) Daê mänberpandwert. 
2) augm, 9. ајдућ. 

Ајдучица, f? die Räuberin, praedatrix, 4 
Ајдучки, ка, ко, 3) räuberifh, latro- 

‚ num, 2)adv. räuberifdh, more latronum, 
Ајбиди *! Бетћф, wunderfhön, prae- 

clarus. cf. Биди. 6 
Апа, vide aja. 
Ајка, f. die Treibjagd, venatio , qua е ех- 

citatae а servis ferae, in Ый triviis- 

que а venatoribus excipiuntur. AA 
Ајвање, n. Daê Treibjagen, venatio, 
Ајкапи, ам, у. impf. Jager, уепог. 
Ајош, m. (у Сријему, y Bawn- и у Banh | 

дег оф твепефе, ћејслаг из, ef, лађар. | 
Ајошка „ка,ко, 1) бит еф: ‚ hel- 

сіагіогит. 2) аду. wie ein тер 
тоге ћејслаги, 

Ајс! vide ane, 
Ајскање, n. vide апскање. 
аланы, ам , vide аискати. 
Ајснуши, нем, vide аиснуши, «9 
Ак *, m. 1) Бег Cohn, die Befoldung, sti- 

pendium, merces, salarium, cf. waama- 

2) ак му је, Daê hat er verdient! es ift 
ibm rebt gefhehen, habet, habeat sibi, 

Акамоли (а камо ли), wie «їй, pedum: 
не дам ни теби, а камо ли њему; 
„Спротињо и селу си тешка , 
„А камо ли вући у којој си. 

Аки би (у Сријему, у Baun. и у Бан, 
по варошима), као, alg wern, ас 51. 

Акмаџа *, f. тица, nao кобац, коју 
Турци , особито бегови, увате 
младу и припитоме, па је носе на | 
рупи, као сокола, и у јесен лове | 

с њоме препелице; бү. | 
Ако, WENN p 51... A. 

ә 



Би | Ае Ала 

AKOB, m. ein Gimer, amphora. | 
_Акбвче, чеша, п. еіп Gimerfäfhen, 

© vas amphorarium, 
Акоће, es thut піфів, meinetwegen, 

- ` quid tum? рег me licet. 
` Акриђакел (акриБанон), m. Der Argi: 

diafon, Archidiaconus: | 
Авријера, m. der Arhijerej, Oberpries 

fter, archiereus: владике су акријере 
"Ристове. 

Акримандрит, m. der Arhimandrit, 
Archimandrita 

Акримандришов, ва, во, 0её еф 
тапфе ен , Archimandritae. 

Акритандритсви, ка, ко, 1) агфі: 
mandritifh, archimandritarum. 2) adv, 

, arhimandritifh , more archimandritae. 
Акшам“, m. рад vierte Gebeth der Tür- 

fen, nah Gonnenuntergang, oratio 
quarta Turcarum , post solis occasum; 

Ал ‚ш. бијела, напаст: ал те не нашао. 
Ал“ ‚ adj. vide ружичаст. 
Ала, f. vide mog. 
Ала, f vide аждаа: ало несита! 
Ала би лепо било, âb! wie fhn траке 

e8, bone ! deus quam esset praeclarum. 
Алај“, та. ein Trupp Soldaten in Pas 
= каде, acies instructa, pompä militaris : 
„Туд' ће поћи војска на алаје— 
„Наредисе ала] за алајем— 
Алај - барјаку , m. (снт.) die Heerfapne; 

signum, vexillum : 
‚У десној му руци копље бојно, 
„А у лјевој алај - барјак златан — 

Алајбег“ , m, der Зе еј, дах nobilium: 
р Алајбегов, ва, во, deg 21043098. 

Алајбеговица, f. die Frau des ЗПајбеде. 
Алал^, m. vide благослов: дао ми је 

с алалом; што човек с правдом 
стече, то му је алал; да му је 
алал. 

Алале“, f. pl. vide наруквице. 
` Алалем“, allem Anfheine nahy nisi me 

omnia fallunt. Алалем mo fe биши 
___ Сврана. | 
_ Алалити , им, vide опростити, бла» 

° тословиши. Кад који што купи од 

кога, а он каже: „Алали брате,“ 
А онај му одровори;: „Да ти је 

"`алал.“ А 

· Алаљивање, т. даб Седпеп, benedictio, 
| Алаљивати , љујем, у. impt: fegnen, Бе- 

nedico. 

"Алас, т. (4:75, der Fifer) vide рибар. 
а Аласов > ва, во, vide рибаров. 

` Аласки, ка, но, vide рибарски. 

i Без aada нема заната. 
| Алаш“ „та. првен коњ, Der бифе (Pferd), 
y ‚ equus rufus: ка 

| Алатаст, ша, шо, н: п, во, fahs» 
ү" roth, rufus, ‹ М 

| к m. daS Werfjeug, instrumenta, 

Ала Ама © 

Алашљива, f. ein- einzelnes Werfjeug o 
‚ instrumentum. i | 
Алатов , ва, во, Des бифјез, rufi equi: 
Алатуша , f. алашасша кобила, eine 

gudsftute, equa rufa. У 
Алатушин, на, но, бек Зифећит, 

equae rufae. | 
Алаужа, Е. vide, лапавица. уд 
Алва“. f. з) eine WMeplfpeife. (von Weiz 

дептерї, Сета! und Honig), са 
genus. 2) од opaa, 3) cf. npemen. 

"Алвалув“ , ап, Daê Trinfgeld (апралва), 
mas man Neungefieideten abfordert , сол | 
rollarium, munusculum: дај алвалућ 
(fagt man wie in Defferreih : den Shnsis 

‚ Der айба феп). А. 
Алвашан (говорисе и авлатан), на, 

но, weit, bequem (von Kleidern), ama 
plus. | | 

Алванија“ (алвација), m. ирађдибет, 
‚ qui vendit алва. | 
Алдумашче“ , чета , m vid. алвалун, 
Алекса, m. Mer, Alexius. 
Алексије, т. Uer, Alexius. у 
Алексинац, нца, та. мала варошица, 

између Ниша и Параћина. Алекеи- 
‚ начки, ва, ко , YOR Алексинац. 
Алем драги камен, (CMI): 
„Mep вамзама алем драги вамен— 
Алемпија , та.) (der heilige) Alypius, 
Алемпије ; m. f: Alypius. 
Али, 1) aber, verum. 2) vide или. 
Алин драги камен, m, yide алем дра; 

‚ ги вамен. 
Алка*, f гвозден колуш (у Србији по 

селима говоре бијочуг), ein eiferner 
Ring, у ©. Thürring, Seffels annulus : 
„Ко шо куца алком на врашима '— 

ДАлвуран“, та. der Koran, АЈсогапиз: 
„На ћитапу своме алкурану — 
Алов, m. велина пређа што се рибе 
ватају , ba3 аифегпећ, rete: 

Аљетакв, mka, m, ein ЖТебина ји, 
vestis: 1 

Аљетшина, f, augm: 9. аљина. 
Apuna , f. das Kleid, vestis. | 
Аљине, f. pl. Dag Gemand, уезїїтшепїау 

‚ (aud раз Bettgewand), stragula. 
Алиница, f. dim. ә. аљина. 
Аљвав, ва, во, flaff, laxus: | 
Алма, f. tine Urt Zwiebeln, серас жепп. 
Ам, та, Das Gefirer ред MWagenpferdes у 
‚ lora equi trahentis.§ 

Ама, aber, allein, sed. 
Амаз“, m. (ст.) Art-Gebets Der @їгЁеп, 

precis genus: б 
„Ау шанну амаз проучише-—— 

Амајлија“, f. 1) запис или чини какве, 
HMO се носе уза се, н. п. амајлија 
од пушке, од главобоље, од гроза 

‚мире и т. д. дег Zalisman, signum 
imagicum, 2) она кесица; или жуя 

р А 3 ү, 



? Ама Ана 

шијца, што се у њој носи запис, 
Das Talismän » #айфеп, capsula ser- 
vando signo magico: | 
„Сарајлије златне амајлије, 
„Што Ђевојке носе у њедрима — 
Амам“, та. Das Badhaus, Badezimmer , 

°` balneum. 
Амамиик *, m. dim. 9. амам. Амамцик 

има у свакој Турској соби (Бе спа- 
вају људи са женама) за пећи. | 

Аман, ш. j. чини ми се: аман шо ће 
_ бити. 
Аман "! Pardon! Gnade! noli me oc- 

cidere, serva me, 

Аманет 7, m. anyertrauteg Pfand, dee 
positum: аманет ши Божји моја ђе 
ца, оставио код њега новце на ама» 
нет; изјео туђ аманет. 

Амбар“, m. 1) Daê Magazin, horreum, 
2) прва капа, што се дигне кад се 

игра прстена. сї. прстен. 
Амбаргње, п. Daê Aufheben der erften 
Müge im Ringfpiel (indem шап амбар 
dazu ruft), levatio primi galeri in lusu 
annuli, cf. прстен. 

Амбарати, ам, v. impf. амбар fagen , 
dico am6ag. 

Амбарнути, нем, V. pf. з) дићи прву 
капу, кад се игра прстена, ef. пр- 
спен. 2) запросити ђевојку eroh, 
или друго што запскати, н. п. ја 
сам амбарнуо на једном мјесту. ' 

Амбарскл, ка, во, н п. око, врата, 
‚ de$ Уўааа1пё, horrei. 

Амбуља, f. дугачка врећа, еіп langer 
Sag, saccus longior. 

Амін! Amen! amen! Амин да Бог да, 
Аминање, n. dag Amenfagen, адрге- 

> catio. 

®» Аминати, ам, у. impf. Amen fagen, 
dico amen. Кад стари сват (на 
свадби), или кум пије у здравље, 
онда сватови, све два и два, а ми- 
иа] у, п. 1. вичу: Стари сваш ча- 

шу пије, Бога моли, амин ! 
Амо, bieber, hue. 
Амрл, m. бег едеп фи, (обети. 008 

Umréll, nad дет lat. umbrella), um- 
„ bella (major). 

Хи“, m. der дап, deverticulum, 
Ана, (.1 
Ана, f.f 
Анатема (анаптематпе), f. dag Anathem, 

Unna, Anna. 

Anathema: анате ra мате било; 
anamemame ђавола и његова и- 
мена. 

Анашемийн, m. deg ЗХпабетв werth, 
diguus anathemate. Анатемнице je- 

дан! (fhelfen aewöhnlih die Monde, 
ftatt анатемниче, weil fie fih еіп 
ariehif hes Unfehen aeben wollen , 
wo шч, ж, ц, Һ, Б, вриф ift; 

Ана An "8 

und diefe Affectation айтеп die nefs 
‚ doten fatyrifh nab). _. i 
Анатемница, f. die des Anathem Witz 

dig ift, digna anathemate. | 

Анатемњак , ш. vide анатемник, 
Англија, f. 1) England , Anglia , Britan- 

nia. 2) engiifh Tuh, pannus Anglia 
cus. l 

Англијсви, Ka, ко, 1) епа ф, anglicus, 
britannicus. 2) adv. епаПјф, anglice. 

Андра, m. (Рес. и Срем.) vide Андро. 
Андрак, m. Не знам који му је am- 
- драк (у Сријему и Бачк). ге 
Андрија, m. (сї. абрего 2) Andreas, An- 

‚ dreas, 
Андрнјаш, m. Andreag, Andreas.. 
Андрїїца, f. dim. у. Андрија. 
Андро, m. (Ерц.) hyp. у. Андрија, 
Анђа, f. hyp. у. Анђелија. А 
Анђел, m. (говорисе и анђео) der пз 

деї, angelus. 
Анђслак , лка, m. hyp. 9. anean. 
Анђелија, f. Angelia , Angelia. 
Анђелјца, f. dim. y. Анђелија. 
АнБелскй, ка, ко, єпаН{ф, angelicus. 

2) adv. englifh, angelice, 
Анђео, Бела, m. vide анђел. 
Анђица, f. dim. y. Анђа. 
Анђуша, f, augm, y, Анђелија. 
Анета, f. Annette, Апиџа. 
Анета, n, pl. (am Gtugen) die ©фгац» 

bengänge. 
Аница, f. dim. $. Ана. ` 
Аничица , f. dim. y. Awa. 
Анка, f. Aennhen, Annula. 
Анскӣ, ка, KO, н. п. врата, ђев Hang, 

деуегѕогії, 

Анта, f. (у Сријему) der Закеђанјеп, 
cumulus (terrae) terminalis. ` 

Ánma, ш. (Рес. и Срем.) vide Анто. 
Антерија“ (аншерија), f. ein Unterëleid 

mit Uermeln, tunicae genus. 

Антерилук*, m. ОНЕ Jeug auf eine 
Unterie, panni quantum зис ad án- 

, teriam conficiendam. 
Антица , m. dim. Анта. 
Англо, ш. (Ерп.) ћур. о. Антоније. 

Антонија , m. Р 
Антоније, эй Unton, Antonius. 

Антонијца , m. dim. y. Антоније. 
Анушка, f. Anna, Аппа, 

Анчица, f. dim. 9. Анка. 

Angâp*, m, Der Handfhar, culter mas 
Е J08 . е ' 

Анција *, m. Der Hanwirth, dominus 
deversorii. 

Анџијин, на, мо, де8 Hanwirths, do- 
mini деуегѕогіі, 

Анпујнски, ка, Ko, Ај , domini 
нпијски, ка, но,ј deversorii. 2) аду, 
wie ein Wirth , more сапрол5. 



Арам“, 

г i {ери , 

9 „Ао Ара 

Ао ! interj. -fapperment! „уаћ! До мој 
брајко ! "А 

Аоно (а оно), fo, dann, —, igitur, at: 
ако није тако, а оно је овако; 
ако не Кеш ши доћи мени, а оно 
Һу ја шеби. ` 

Апашева, f., Ме Apothefe, apotheca, 
pharmacopolium. ' 

Апатекар, m. Der #pofbefer, pharmaco- 
ola, 

Anaao ва, во,) Des Upothefers, 
Апатекаров „ва, во, pharmacopolae. 

` Апашекварски, ка, ко, 1) Apotbefer ғ, 
рћагтасешсив. 2) аду. apotþeferif® , 

‚ more рћагтасоројае, 
Aric У m. Der Arret, custodia: y ancy 

човен. 
Апсана“, f, Der Arret, Das Arrefthaus, 

‚ custodia. 
Апсенив, та. Der Arreftant, captivus , . 
:„ qui in custodia est. 
Апсиши, им, у. impf. arretiren, yer- 
~ þaften, in custodiam mitto. 
Auma, f, Уф, sambucus -ebulus 

~ Јата. ; 
Аштик , m. der бано, sambu- 

‚ cetum ebuletum. | 

Апшика ‚ f. ein Uttihftengel, ebulum. 
Апшов, Ба, во, н. п. AHCM, Attihs e 

‚ ерин 

Атиповина , f. Der Attih fraud , sambuci 
‚ ebali. 
Апусшол, m. Apoftel, apostolus. 

``Апусшолски, Ka, ко, 1) apoftolifh , 
apostolicus. 2) аду. apoftolifd, apo- 
stolice, Отишао апустолсви, т. j. 
пјешице , per pedes apostolorum. 

Апшење, n. dag дете сеп, custodia. 
Ар“, m. ег Pferdeftal 7 stabulum equo- 

‚ гит. cf. коњушница. 

Арад, m. Gtadt im Banat. 
ка, ко, yon Арад. 

Арадскї, 

Арађанин, m, човен из Арада, 
ш. проклество, (Daê Ges 

аёиіреії, y. алал), $ иф! male vortat: 
арам ши била со и DEO, шо си 

‚ изјео код мене !. 
Арамбаша *, ш. поглавица ајдучки, 
‚ Der Räuberhauptmann, dux latronum. 
Арамбашин, на, но, des %Rûubers 
‚ þauptmanng, ducis latronum. 
Арамбашовање, т. da apamama 

imperium latronum., 
Арамбашоваши; шујем, у. impf. 
арамбаша јерп, imperito latronibus. 

Арамија, m. der Räuber, Dieb, fur, 
latro (mit niederträdhtigem Nebenbez 
orif, während der ајдук фи niht þat). 

` Аранђел (говорисе m аранђео), m.’ 
Der Erzengel, archangelus: свеши 
шесшокрили аранђеле ! захркли ме 
крилом швојим (кад се моле Богу), 
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Аранђелов, ва, во, н. п. дан, Orgs 
engelstag (den 8. 910%.), festum S. Ar- 
changeli. ч 

Аранђеловица, f. аранђелов пост, 
ме afte 8 Tage vor Erzengel = Tag, 
jejunium Archangeli, 

АранБеловштпак, m. човен, који слави 
аранђелов дан, Der Den: Grgengel 
Mihael gum Hauspatron Hat, chens 
Archangeli, | 

АранБео, Бела, m. vide аранђел. 
Арање, m, da Plündern, depopula- 

по. 

Арап“, m. vide арапин. 
Арапија , f. (coll) die Mopren, 
„Сад навали љута арапијо : 
„Нема оног страшнога јунака 
„На шарену коњу великоме — 

Арапин, m. Der Rohr, Ае орз , Mau- 
rus. f 

Арапинов, Ba, BO, ђед Mobten,, Ав» 
thiopis, | 

Арапка, f. 1) Ме Moprin, Maura. 2) 
eine Art harter, (фрат И фег Birnen ¢ 

‚ Piri genus. 
Арапов, ва, во, vide Арапинов, 
Арапски, ка, ко, 1) тођтуф, mauri- 

cus. 2) аду. wie ein Mohr, mora 
mauri, 

Арапчад, f. (coll) Mofrenfinder, so- 
‚ boles maura. КУ 

ein 9ХоргепЁїп®, 

Mauri: 

Арапче, чеша, n. 

рчег maurus. 

Apâp, m, врећа од костријети, ein 
Саф ооп Ziegenwole, saccus e lana 
caprina. 

Арарина, f. augm. №. арар : 
„Погледајде арарино моја | 
„Што ти чини болесница твоја — 

Араши, ам, у. impf. plündern, expilo, 
Аратос, (dodzos) фетифеЕ, бора Det 

Çeufel! in malam rem! Apamoc га 
било; Аратос mu кирије, сиби ми 
с кола. Арашос ши поскура, не 
прди ми по цркви, 

Аратосиљање, n. 
wünfhen , detestatio. 

Арашосилашисе, амсе, у. т. impf. ко- 
га или чега, etwas зит 3 eufel Dis 
{феп, detestor`aliquid , ехѕесгог. 

Ардч“, m. die KRopffteuer, tributum, 
exactio capitum. cf. главница. 

Àpau*, арча, з. Die дибјаде, expensa, 
cf. шрешав, 

Арачли)а*, m. der Ropfifteuer ғ біппертег, 
exactor tributi. | 

Арачлијин, на, 
exactoris tributi. 

Арачлијнски, ка, KO,} Der Kopffteuers 
Арачлијсви, ка, ко, ј исте, еза» 

ctorum tributi. 

Daê gum = Teufels 

на, 0е8 арачлија, 
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Арашлама, f. (ст.) vide аршлама: 
„ Арашламе у меду вуване — 

Арбанаски, (сш.) albanefifh , alba- 
п1се: 

„„ћатински му говори, 
„Арбанасви заноси — 
Арбија *, cf. шипка (дрвена или гвозде« 

нај, што се набија њом мала 
пушња кад се пуни, Der Фађеђоё, 
bàcillus adigendae glandi рјитђеае. _ 

Аргатија, f (coll.) die Taglöhuer, 
= mercenarii. : i | 

Аргашин, m, (eayátns) der Taglöhuer, 
3 mercenarius, сї. надничар. 
Аргатовање, n. баё Arbeiten um Tas 

gelopn, Daê Tagelöþhnern, operae diurnae 
locatio. 

Аргашоваши, myjem, у. impf. faglofz 
neru, mercede conduci, laborare. 

‚ Ардбв, m. даб ağ, dolium. cf. буре. 
“АрдовиК, m. dim. у. ардов. 
Арснда, f. (по Сријему, no Bauk. m 

по Бан.) ђе: Padt, redemtio, con- 
ductio : узео под аренду. 

Арендгтор, m. Der Чудфеет, redemtor, 
Арёндашоров, ва, во, des фФаф!еїф, 

; ‘redemtor1s,. 

Арка*. f per Rigen, 
Rleide), vide леђа. 

Арлакача, f. ein lûrmend Iuftigeê Fraus 
enaimmer, femina tumultuosa. 

Арлање, п. dag Qärmen (dep Kinder), 
tumùltuatio. 

Арлатши, ам, у. impf, [ärmen, tumultuor, 
Арнаутин *, m. der Arnaut, Ulbanefe, 

Albanaus. 
Арнаушинов, ва, во, Deg Arnauten , 

Albani. 

Арнаушиши, им, у. impf. pum Arnauz 
ten mamen, facio esse Albanum. 

Арнаушишисе, имсе, у, r. impf. ein 
Arnaut werde , tio Albanus. 

Арнаутка, f, 1) die Arnautinn, Alba- 
na, 2) cire Arnqutinn, (Urt langer 
Flinte), telum albanum, 

Apnaymays*, m. Арнаушска земља, 
Ulbanien, Albania. 

Арнаушозац, вца, m, Арнаутсви 
пиштољ, die albanefifhe DPiftole, 
telum minus Albanum, 

Арнаутсай, ка, но, 1) Albanefer, 
albanus, 2) аду. albanefifh, ~ more 
alhani. 

Арнаућсње, n, da Albanifiren, muta- 
tio in Albanum, 

Арнаучад, f. (coll) junge Urnanten. 
Арнауче, чета, n. ein Wbanefer Kind, 

‚ puer albanus. 
Арњеви, m. pl, das Dah eines (fonft 

offenen) Bauernmwmageng, von Stäben 
ипо einer NRobhbrmatte Darüber, tee- 
tum currus rustici. 

dorsum (im 

· Артијетшина, f 

d 
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Арпашшк“, m. eine Art Zwiebeln ит 
Berfegen , ceparum genus. | 

Арса, m. (Рес. и Срем.) vide Арсо, - 
Арсен, m. Arfeniug, Arsenius, ` 
Арсени]а, m. - і 
Арсеније 4 ы Arfeniug, Arsenius, 

Арсица, m» dim. %, Арса. " 
Арсо, ш. (Epu.) hyp. 9, Арсеније. 
Артија. f. da Papter, charta. | 

Артијешина, f. 99579: 0. ПРЕКИ 
Аршуца, f. dim, 9. артија. 
Артовање, n. Das Berathen, Hofmets 
‚йеп, сопзшано. 

Артоваши, артујем, у. impf. кога, 
бега еп, ђојте еки, сопзШог. 

Архиђакон, т. vide акриђакон. 
Архимандрит, vide акримандриш. | 
Архимандришов, ва, BO, vide акрич 

мандритов. 
Архимандритсви , ка, ко, vide аври- 
мандришсни. Ê 

Арчёње, n. daê Berzehren, Berbraus 
‚ hen, consumtio , absumtio. 
Арчити, HM, у. impf. verbrauchen, 

‚ absumo. 
Арчитписе, имсе , у, r. impf. fih in Uns 

foften fegen, expensas facio. 
Аршлама“, f. Artğribfirfhe, cerasi genus., 
Аршин, m. die Се, ulna. \ 
Асан - пашина паланка, f. мала ва“ 
рошица на десном бријегу ријеке 

‚ Јасенице (у Србији). 
Асна, f. (по Сријему и по Baun.) бес 

Nugen, Gewinn, utilitas, cf. вајда, 
Асииши, им, V. impf. nuen, ргоѕиш, 
Асибвиш, ma, то, nüglih, utilis, 
Acna, f. der Hautausfhlag, pustulae: 
Аспида, f. Die Biper, Ofter, aspis: 

зла Kao аспида (реку зло] жени). 
Асшал, ш. (по Сријему, по Бачк. и 

по Бан.) der 110, mensa, cf. сто. 
Асталчић, m. dim. у. астал. 
Астар *, т. фав Unterfutter 

‚ ЗацпироЏе), munimen vestis, 
Асура“, f. vide рогожина. ч 

Асурпија *, m. der Mattenflehter, qui 
tegetes plectit e scirpo H 

Асурџијин, на, HO, des Mattenmadhers, 
‚ tegetum confectoris. | 
Ат“, m, Daê атађфе об, equus 

arabs, С птуђа ата усред блата. 
Атамнацко , m. Athanas, Athanasius, 
Атање, п. dag беен, attentio. 
Атар, m. dağ Gebiet, ager, fines, 
Amama, ам, у. impf. (афёеп ?) мари- 

ти, или приањаши зашто, афа 

(ооп 

ten, attendere: да ши аташ за MHM, | 
то би ти научио, 

Атагирати, ам, у. pf. 
у Бачк. и у Бан.) Ç . 
greifen, aggredior. cf, удариши. | 

(у Сријему А 
attaqùer) ang | 



75 Аше Аша 

Ашер”, m. Der Gefalen, gratia, grati- 
ficatio: суди по ашеру. Атерова 
кућа у пошоку, једва јој се шље- 
ме види. 
тибур, ш. кожа од црне овце, 
mmo ce mehe на седло кад се 

‚ јаше. | 
Ашкиња., f, vide бедевија, 
Атплија*, m. vide коњик (који јаше 

‚ на ашу). 
Ато (ù, i. а то), fieh Da! en: над ја 

тпамо , ammo њега нема. 

Атсви, ка, ко, 1) einem его ge- 
таб, equi arabıci. 2) аду. wie ein 
апт, more equi arabici. 

Аула, f. dag (бейте, супа и. 
Aka, ш. (Рес. и Срем.) vide Аћо. 
Аћим, m. Yoahim, Joachim. 
_Аћима, f. Зоафипа , Joachima > 
Ако, т. (Ерп.), hyp. 9. Аћим. 

-Афёрим*! brayo! macte! Турски 
аферими и калуберски благослови, 

Афијун“, m. Daê Opium, opium- 
Ах! interj. аф! ah! cf. а! 7 
Аца, m. (Рес. и Срем) уде Ацо, _ 
Ацко, m. dim, yon Алекса. À 
Ацо, m. (Ерп.) hyp. v., Алекса. 
Аче, чеша, n. ein junger аш, arabis 
‚ (фев Füllen, pullus equi arabis, 
Ачење, n. Art деђисидеп Sprehens, 
7 ргоја о vocum lenta, et diducta. 

„Ачишисе, имсе, ү, r. impf, geðehut 
fhrehen, diduco voces. 

-Апаип*, m, Wunder, prodigium ! 
Аламија“, f. unerfabren (aus Oils 

gend), inexpertus, rudis (auh vom 
`, Pferde). 
Апија“, ш. Dev Pilger, (Chrift Der in 

Serufalem, oder Ziirfe, Der іп Meffa 
‚ детрејец ift), peregrinns religionis ergo. 

‚_ Апиши, на, но, ўе$ HabfHi, peregri- 
_ ni religionis ergo. у 
Апијница, f. Фе Frau eines Hadfhi, 

uxor peregrinatoris religiosi. 
AyâjucKn, на, ко, |1) Padfdiz, peregri- 
Ап]свий, ва, во, па religiosi, 

2) аду. wie ein Hadfhi, more peregri- 
natoris religiosi. 

Ашлув*^, ш. Ме Pilgerfhaft, Pilger: 
reife, peregrinatio religionis ergo, 

„. Ananeaoman, m. (fomifh) ein Pilger, 
Der aber niht big an das Biel feiner 
Wallfahrt gegangen, peregrinator sacer 

‚ imperfectus , mendax. | 
Ano, m. hyp. 9. annja. 
Апуван *, m. Der Феб И па, Ganymedes, 

‚ Scortum, puer, ` 

Ана“, f, 1) vide абајлија. 2) удари- 
ши у ашу, абаидиси, infitior. Док 
је аша, дошле nyha наша. 

Ашање , n. dar 2514ндпеп, infitiatio. 
Ашарнијаст, ша, шо, yide посшаан, 
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Ашати, ам, у. impf. аб идиси, infitior: 
Ашигџија*, та. Der gerne саге (fies 

‚ belt), qui puellis blanditur. _ 
Ашив *, verliet, amore captus : Ы 
„Он се на њу ашик учинио — 

Ашиковање *, n. Da (@аге{|їгеп, amo- 
„Tes, blanditiae. 
Ашиковаши, ку]ем, у. impf. с ким, 

careffiren, blandiri alicui, amores 
‚ habere, | 
Ашлун *, та. Die Ипёо еи, sumtus: 
Ашлучење, п. das Beftreiten der Un- 

foften, sumtuum aut victus submini- 
‚ Stratıo. 

Ашлучиши, им, у. impf. beftreiten, 
‚ Sumtam suppedito. ; 
Ашов, т. гвоздена лопата, Die еі= 

ferne (Сфаије!, palla ferrea: 
Алшта 2) | 
Ашто ? f | 
Ашчија*, та. vide кувар. Бог срећу 
‚ дијели, а ашчија чорбу, · 
Ашчијин, на, но, деб Kohs, coqui, 
Ашчијница, f. а) vide куварица. 2) die 

Kühe, culina. 
Ашчилун *, m, die Robfunff, bdie fos 

herey, ars (res) содишала. 
у 

Б. < 

Dis, {.т)очина, HAH материна Majka’ 
die Großmutter; avia. 1) стара Kena- 
altes Weib , vetula. 2) превесши 6a- 
бу, кажу þega кад баце малу пло- 
чицу од камена преко воде; алије 
тако бане, да одскаче повр воде. 

Баба, m. (Рес. и Срем.) vide бабо. 
Баба клисара, f. баба, што мијеси 

` пөскурипе, Die Frau, Фе das Com- 
munionbrot {йг Die Kirhe bädt, dia- 
conissa pani sacro pinsendo. 

Бабајко , m. (понајвише у пјесмама) 
vide бабо: , 

„Мој бабајко не слушам те стари — 
„Камо Раде мој мили бабајко > — 

Бабак, бапка, та. на косишту онај 
дршчић, што се држи руком за 
њега Kag се коси (у Сријему кажу 
руцељ), Ме Cenfengrife, capuli за 
manubrio falcis foenariae. 

Бабетина, f. augm, ¢, баба. о 
Бабин, на, но, Der Феобти бег gis 

rig, aviae. 2) Der alten Frau-gepörige 
vetulae. 

Бабин, на, HO, vide бабов. 
Бабина душица, f. eine Prange, 

bae genus, | 
Бабина рупа, fe die Ослу, cayum 

секутсћ. | s 

(по Ерцеговини) wag? quid? 

her- 
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Бабине, f. pl. (у Сријему heroju ro- 
воре бабиње) 1) das Wodenbstt, . 
puerperium. 2) Der WoğHenbefui, sa- 
lutatio puerperae. Kog Срба mpajy 
бабине обично седам дана. За тије 
седам дана долазе дању жене на 
бабине (и доносе част (н. п. пи- 
me, упшпипке, ракију, вино и т. д.) 
и Бетету дарове), me се часте и 
веселе; а ноћу дођу комшије иком- ' 
шијнице, познаници и познанше, 
ше чувају бабине, т.ј. сједе сву 

ноћ код породиље, и разговарају- 
се и пјевају, а особито трећу и 
седму ноћ („Није седму ноћ дочу- 
пан” — имају обичај рећи ономе, 
који је мало сулудаст). Тада не 
смије ни једно заспати: зашто 
други једва чекају да га огаре, 
или да му пришију штогођ (ка- 

' вав дроњак, или читаво Кебе) за 
аљине. На бабинама пјевају сваво- 

‚јаке пјесме, а неке имају које се 
само шада пјевају, н. п. 

„Ојна делу на голему боб се зелени. 
. ЈА ко га је посејао me се зелени > 
„Мирко *) га је посејао me се зелени, 
„Ружа **) га се назобала, срце је 

боли. — 
»Ќолалом лалом ко му отап беше? 
„Колалом лалом maj му““) ошац 

беше, 
„Колалом лалом ко му деда беше» 

и ш. д. 
Нијесам му био на бабинама (да 
знам колико му је година). 

Бабини дни, m. pl. | etwa Уа у фисе, nix 
Бабини укови, cadens mense martio. 

Приповиједају, да је у mo доба ne- 
каква баба ишћерала јариће у maa- 
нину, па дунуо сјевери ударио CHH- 

jer, aroma рекла: „Иру марцу ме 
бојим те се: моји јарчићи nemo- 
рошчићи". На то се расрди марш, 
па навали са снијегом и с мразом, 
те се смрзне и окамени и баба 
и њезини јарићи. Кажу, да се и да- 
нас може виђети у некаквој планини 
(ђе се то догодило) оно камење, 
wmo је постало од бабе и од ja- 
рића: баба стоји у сриједи, а ја- 
рићи око ње, 

Бабино уво, n. ein Kraut, herbae genus. 
Бабица, f. 1) dim. y. баба. 2) die Hebs 

amme, obstetrix, 5) оно гвожђе (као 
мали наковањ), што се ша њему 
ошњкирају косе. 

*) Или како буде име оцу. 
**) Или како буде име матери. 
***) Како му буде име. 
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Бабичење, п. daS бабица : ери, оЬзїе» 
илсапо. Е 

Бабичити, им, у. impf. Geburtshilfe 
[ееп , obstetricari. | 

Бабо, m. (Ерп.) vide отац. 
Бабов, ва, во, ђев бабо, patris, 
Бабура, eine 21:  їсдепеп Ofens (opne 

Kacheln), fornax simplicissima, 
Бабускара, f. vide бабешина. | 
Бабушина, f. das УЗафће ф, caro in- 

guinalis. 
Баврљање, п. Птресіфепдеги, vagatio. 
Баврљати, ам, ү. impf. шиђесоу[еце | 

dern, уавог. 
Бага, f. некаква болест коњсна. 
Багана, f. кожица јагњећа, раб Фаш: 

fell, pellis agnina, 
Багатела, f. (у Сријему, y Baus. и уБан.) 

Die Kleinigfeit (bagateile), res parva. 
Баглама, f. 1) (највише се говори у 

млож. бр. багламе) оно гвожђе, 
што држи враша за доврашник (cf. 
шарке), Ungel und Band an der Thüre. 
cardo et vinculum januae. 2) мала 
шамбурица од шри жице, trichor- 
dii genus, eine Шене Pandore vor 
drey Saiten. 

Багљив; ва, во, н. п. коњ. 
Багрдан, m, мала варошица између 

Јагодине и Башочине. 

Багрена, f. Der 21сасіспбаит „ Robini 
pseudoacacia Linn. 

Бадава*, 
Бадавад, | ипепіде іф, gratis. 
Бадаваде, 
Бадавација*, m. Der ales umfonft haben 

wil, qui omnia vult sibi gratis dari. 
Бадало, п. оно мјесто, ђе ударају 

ђеца крајем од штапа кад се ĝa- 
Hajy. cf. банатисе. 

Бадањ, дьа, m. велика шупља кла» 
да, што кроз њу тече вода, ше 
обрће коло на кашичари воденици ۾ 
die Röhre, canalis. 

Бадање, п. Daê Stehen, punctio. 
Бадати, ам, у. impf. 1) [eife ftechen , 

pungo leniter, 2) leife geben, incedo 
punctim. 

Бадем*, m, Mandel, amygdalus, i 
Бадемов, ва, во, Mandel ғ, amyg dali. 
Баајава, | 
Бадјавад, 
Бадјаваде, j 
Бадъи, f. pl. некаква болесш y 

очима. у 

Бадњак, m, сирова перова главња, 
што се, по обичају, у очи Божи- 
fa ложи на ватру. Бадњака морају 
бити два или шри, и морају се у очи 
Божића (на байи дан) и осјећи. 
Kaa се у вече смркне, онда AOMaAa- 

Кин унесе бадњаке у кућу, и иалоя 

(у ос )-vide бадава. 

* Зи 
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жи на ватру; кад ступи с бад- 
њаком у кућу, онда рече: „Добар 
вече и чесшип вам бадњи дан”. А 
из куће га какав мушкарац поспе 
кишом и одговори му: „Дао ши 
Бог добро срешњи и честити". 

· По Ерцеговини ђе су велике куће, 
онђе довуку бадњаке на шест или 
ма осам волова, па наћерају кроз 
кућу, ше ишћерају волове на друга 
врата, а бадњаке скину у вући — 
Кад већ бадњаци прегоре, онда 
(сјутрадан, на Божић) узму оне 
угарчиће, те метну у башчи на ва- 
кву младу шљиву, или на јабуку. 
cf. Божић und полажајник. 

Бадњи дан, њега дне, m. Der Обе 
abend, dies ante festum, Christi пагаје, 

Бадњић, m, dim. 9. бадањ. 
Баждарина, f. (cm) 3olgeld, porto- 

rium : 

„На водици вила баждарипа, 
„Те узима тешку баждарину: 
„Од јунака оба црна ока, 
„А од коња ноге све чешири — 
Баждарица, f. (ст.) ЭбПпегіп, porti- 

trix (?), сё, баждарина. 
Ђаждарски, на, ко, н. п. 
5 пет ф, portitoram. 

База, f. vide зова. | 
Базерђамбаша *, m. der mit Dem Aus- 

und Ginfubr = ЗоПе Belepnte, portorio 
~. praefectus, 
_БазерБ&мбашин, на, но, des базер- 

Ђамбаша., portorii praefecti. 
БазёрБан *, m. vide трговац. 
Базјаш, m. мали намасширић на AH- 

`` јевом бријегу Дунава (у Банату). 
Ђанр“, m. Das Ufer, ripa, cf. бријег, 

обала. | 
Baja, f. hyp. $. баук. 

‘Baja, f. ©ғарё in Südungern, nomen 
` urbis. Бајскї, ка, ко, von Баја. 
Бајалица, die Şauberin , incantatrix. 

` Пјевају како ce разбољео у свашови- 
ма (кад се женио бунгур челе- 
бија шараном Ђевојком) 
купус на сланини, па му довели 
проју бајалицу да му баје: 
„Проја баје, купуса нестаје. — 

_"Бајање, n. раз zaubern, incantatio. 

Bajar, та, шо, аПфрасфеп, vetus , поп 

` recens. 
" Бајаши, јем, v. impf. занђеги , incanto 
`` (morbum, dolorem). 

|| Ђајво, m. ЗУбаџпивлате, nomen viri. 
"Бајна лука, f. град и варош у Boc- 

ни на води Врбасу. Бајнолучанин, 
човек из Бајне луке. Бајнолучка, 

_ жена из Бајне луке. Бајнолучки, 
_ ка, ко, уоп Бајна лука. 
“Вајо, ш. Чаййдпаше, nomen viri. 

кантар, 

и 1 

$ Ж 

_Бавшашши, 
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Ђајчета , m. Mannsname, nomen viti, 
Бака, f, hyp. у. баба. | 
Бака *! vide гле! 
Бавал*, m. шрговац, што продаје 

сир, масло, мед и т. д. der ©ре>+ 
аекерђап Тек, condimentarius, 

Бакалка, f, Die Gpezereyërämerin, сор-, 
dimentaria. 

Бакалница, f. бакалски дубан, dag 
G pezereygemőlbe, taberna condimentarii, 

Баквалов, ва, во,ђед бакал, condimentarii. 
Бакалски, ва, ко, 1) Фери татегг, 

condimentarii, 2) аду. mie ein Gemürgz 
Erûmer, more condimentarii. 

Бакар“, кра, m. раб Kupfer, cuprum, 
Бакапт, nma, m. раб Getrappe, incese 

sus cum sonitu. 
Баква, f. оно мјесто, :ђе се стаје 
ногом, кад се баца камен с раме- 
на, ©tandort der Steinwerfenden, 
statio jaculantium saxa. 

Бакин, на, но, der бака, vetulae. 
Ђавлава“ f.eineArt numa,placentae genus. 
Банрач *, m. vide komao. ' 
Бакрачић, m. dim. 9, баврач. 
Бакрачлија *, f. vide узенђија. 
Бакрен, на, но, fupfern, cupreus, aeneus. 
Бакшање, n. фа$ Trappen, incessus 

cum sonitu. : 
вћем, v. impf frappen, 

sonitum edo incedens. 
Бакуља, f. на дрвету (особито pac- 
шову и церову) до коре, од при- 
лике с три прста дебело. Бакуља 
је бјеља од правога дрвета и 
прије иструли од њега. 

Балабан“, m. назеба, вијавица, ђе» 
©фпирѓеп, gravedo, pituita. 

Балав, ва, EO; 10614, mucosus. 
Балавац, вца, ш. Der оде, puer mu- 

созц5., 

Балавица, f. Das Жобтадфеп, puela 
mücida. 

Баланшић ‚ m. Der Rlöppel, tudicula. 
Балван, m. велики дирек Kao греда, 

ој Реп, trabs. 
Бале, f. pl. canne, Der Rog, mucus. 
Barera, f н. п. rosea, коска, 

овчја, Der Unflat, Biehtoth, stercus, 
Балегање, n. Daê Miften, Хобтафеп 

(vom Bie), cacatio pecorum, 
Балегаши, aM,'v. impf. mifen, den 

Koth von fih geben, stercus facio. 
Балёње, n, Vide балее. | 
Балија, f. (устаф иф) Der Türe, turcas, 

(per convicium). 
Балијстина, f. augm, 9, балија, 
Балити, им, у. impf. ragen, muco maculo 

2) тоВеп, weinen, muco maculor flendo. - 
Baao, m. vied балавац. 
Балсам, m. Der Balfam, balsamum, 
Балта“, f. vide суевира (али се pie 
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јеттко говори, H. п. ја говорим, а он 
ни у балту)., 

Балук *, ш. рибља трава, die $1{ф» 
Ђалукат, m. | börner, Toilhörner, coc- 

cali indi. 
Балчав“, m. у сабље, или у мача 

оно, Бе се држи руком, Der Griff аш . 
©ûbel, capulus: 

„Крвава му сабља до балчака — 
Баљемез, m. die grote Art Kanonen, 

grobes Фејфив, tormentum majus ' 
„Све баемез баљемеза виче, 
„А лубарда лубарду дозива — 

„Баљење, н. ђав Nogen, muci emissio. 
Бамбадава, gang ипепёде[0 іф, plane 

gratis. 
Ђан, m. der Ban, banus, 
Банање, n. +) vide бенетање, 2) раб 
банатисе - Spiel, ludi genus, 

Банат, m. das (Zemesmarer) Hanatim 
Süden Ungerng, Banatus. 

Ђанати , ам, vide бенешати. 
Банатисе, амсе, у. r. impf. Кад 
оће þega да се банају, најприје се 
договоре, до колиһе he године M €- 
нити трљу; онда узме свако 
свој штпап по средини, па удара- 
ју окомице у земљу и тако редом 
бапају штапове с једнога мјеста; 
које најдаље баци, оно је цар, а KO- 
је најближе, оно је трља. Потом 
трља покупи све штапове, па да 
свакоме Свој, а свој метне по- 
пријеко пред цара тако близу, како 
га цар стојећи управо може дова- 
шиши својим штапом; онда цар ба- 
ци жмурећи свој штап me удари 
трљии (ако ли умати, онда он 
буде ир, а трља цар), па онда 
сједе; ђе се царев штап уста- 
ви, онђе мора трља свој штап да 
замјести (т. ј. да га измакне), 
па онда сви редом бацају (не жму- 
рећи) и погађају у трљин mman : 
сваки треба дотле да бије у тр- 
ин шшап (и трља једнако мора 
свој mman дазамјешта) докле 
не умаши; а кад умаши, онда 
му трља узме штап и баци у Cy- 
во грожђе (ш, ј. на страну), 
па онда остали сви бацају шако 
редом ; а цар на пошљешку, и он 
бије док двапут не умаши. Онда 
mpra покупи све шштпапове из Oy- 
pora грожђа, па он погађа свим 
шшаповима редом у свој штап; 
чијим штапом погоди, онај буде 

тпрља ; а кад погоди царевим шта - 
пом, онда цар буде трља, а mpwa 
пар; ако ли свима штаповима ума- 

ши, онда покупи све штапове, па 
да сракоме свој, а свој мешне пред 
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цара као и најприје, па погађају 
опет наново. Други пут (ш. J. 
друге године царовања) цар има 
три маше (ш. ј. погађа у тр- 
љин штап док трипут не умаши), 
трећи nym четири и т. д. а трља 
други пуш сједе на бадало (m j. 
на оно мјесто, ђе ударају mma- 
повима кад и бацају) кад погађа у 
свој штап; трећи пуп се примак- 
не колико може скочити, а четвр- 
ти пут колико је дуг кад 'пру- 
жи руке. Ќад изиграју онолико пу- 
ша (или кад један цар онолико го- 
дина царује), до колико су HOTO AH“ 
ли да жене шрљу, онда га жене, I ]. 
стану сви у ред један за другим, па. 

се раскораче те трља прође четво- 
роношке између њиови ногу, аони 
та сваки удари по једном шаком, 
или дрљетом (како погоде нај- 
прије) по гузици. | 

Банатски, ка, ко, 1) Banater. 2) аду, 
бапа ф. i 

_Банаһании, m. Der Banater, Banatu. 
Баница, f. Die Banin, bana, Баш wor, 
Банка, f. der Banfozettel, ѕурегарһа 

mensae feneratoriae publicae, 
Банпрбт, m. (у Сријему, y Бачк. 

и у Бан.) Der Banferutirte, decoctor, 
impar solvendo, cf. пропалица. 

Банкроширање, n. даё Banlerutiren, 
decoctio. 

Ђанкрошираши, ам, v. pf. und impf. 
banferutiren , decoquo, | 

Бановина, f. Qand, wo ein Ban ђешјфе, 
рад Banthum, Бапа. . | 

Бановић, m, Фапбјођи, bani filius. У 
пјесмама, и у приповијешкама ө 
Бановићу Страињи чуо сам ђе се 
изговара Бановић, 

Бановица (бановица), f. vide баница, 
Банстол, m. брдо у Сријему (изме 

hy Карловаца : Крушедола). , 1 
Бануши, нем, у. pf. unverpofft ommen, 

ex insperato adesse. | 
Бања, f. 1) Зай, balneum (cf. ital. bagno} || 
+ варош у Србији (близу Ниша): 
„Да би посло Вељка арамбашу,. 
„Ко he чуваш” Бању иа крајини? — |. 
5) намастир у Далмацији. 

Бања лука, f. (у Сријему и у Бачк,) 
vide Бајна лука. 

Бањани , ш. pl. Gegend іц der фекједог 
топа an der Grenze von Montenegro : 
„Да отиде у Бањане равне = | 

Бањање, n. vide купање, | 
Бањатисе, амсе, vide купатисе. 
Бапсви, ка, ко, 1) а пре ф, аш а, 

2) аду. атом ф, auiliter. | 
Бар, барем, wenigftenê , saltem. `, 
Бара, f. Фафе, Pfüke, lacus, lacuna, 

h «н [7 ш 
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Барабар*, in einer Фе, simul (it, 
non sequitur) parallele. 

Барабарење, n. раб Gehen in gleiher 
Rinie; Das ееп, contentio. 

Барабаритисе, имсе, у. r. impf. с ким, 
fih in gleihe Симе ftelen, сотрагог, 

contendo. cf. поредитисе. 

Барак, m. eine Urt langhaariger Hunde, 
canis pili longi. > _ 

Барат, m. nom. propr. einer Саве: 
„Ја сам јунак од Бараша града, 
„Ja сам диздар y Барашу граду 

Ђарашање, и. daS би: thun s Haben mit 
jemand, negotia саш aliquo. 

Bapamamu, ам, у. impf. (vom ital. ba- 
rattare) ским, mit wem zu thun(Gefhäf= 
te) Baber, negotium habere cnmaliquo 

Бардагџија а: Kannentöpfer, cantha- 
rorum ‘figulus. 

Бардак“, m. крчаг с носцем, Ranne 
(icdene), cantharus fictilis, | 

Бардачина, f. апаш. у, бардан, 
Бардачић, m. dim, 9. бардак. 
Барем, vide бар. 
Бареш, ш. Gumpf, palus. 
Барило, п, некаква мјера (ital. barile, 

frang. baril), etwa eine Tonne, orca, 
amphora: колико је Дунаво, има у 
"њему сто барила воде (у припови- 
јешки). | ; 

Барица, f. dim. 9. бара, | 
Барјак*, m. ўарпе, signum, vexilium. 

„ Бар}уавтар, m. ğabnentréger, signifer. 
Ђарјактарев, ва, BO,} des Fahnen: 

‚ Барјактаров, ва, ا signiferi. 
| Барјактарски, на, ко, з) Fåhnrihs=, 

signiferi. 2) аду. wie ein дађилф, 

more signiferi. К | 

Bairam apud Turcas. 

е кате, celebratio diei ђалзга»:, 
Барјамовати, мујем, у. impf. и. pf. 

festum bairam: 
„Смиљанићу домадер ce нађи, 

Барјачић, ш. dim, №. барјак. 
— Барка, f. der ууфбеђанск, брае, 

vivarium piscium, 

Барна, m. (по Сријему и по Бачкој) 
Der Gaul, caballus. 

‹. Баровит, ma, то, (итрћа, paludosus, 
г uliginosus, " 

Баруш“, m. пушчани пра, das ©фіеђ:, 
pulver, pulvis ругіцѕ. cf. пра. 

Барутана *, f. das Pulvermagagin ; die 
.Pulverfadrif , horreum pulveris pyrii; 
officina pulveris pyrii. ` 

Барутинӣ, на, но, H. п. кеса, Pulver = 
| (беш), pulyeris ругн. 
|`  Басамањ“, m. Jie Zreppenfufe, gradys: 

Ђарјам“, m. рад Bairamsfeğf, festum. 

Барјамовање, n. Daê Feyern des Bais 

| у Das Bairamsfeft begeþen, ago diem . 

„Нека Турци с миром барјамују — 
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Васање, n. баб Dahperfhiendorn, incese 
sus inconsultus. | j 

Ђасаши, ам, v. impf. ићи не гледајући 
куда, dDaherfhlendern , incedo temere. 

` Backuja , f. vide жиока. і 

Басма", f. т) деђкифте еіптап?, linteura 
pictum. 2) ЖЕ Pulyerbüdfé, genus 

` pyxidis ad pulverem nitratum. | 
Баста, in бег Redensart: mo теби не 

баста учинити, TI. j. то ши не мо- 
жеш учиниши (yon ital. Базга"); ако 
ши баста. 

Басшисаши*, ишем, у. pf. gertreten, 
оегпїфїеп, perdo, cf. погазиши, поз 
ввариши : 

„Лави би му чадор басшисали — 
Баш *, m. vide срећа, 
Ráma, m. (Рес. и Срем,) vide бато. 
Башак, m. ме Hüfte nebît Dem Зиђе 

берт Gefligel, femur (volatilium), - 
Батал *, покварено, разваљено, 3a- 
пуштено, н. п. пушка, сат, вино• 
град, verdorben, corruptus, 

Башали]а, f. штогођ покварено, н. п. 
пушка, саш, фетрогђепед Jeug, гез 
соггарѓа. a 2, 

Батшалија , f. vide бишка, ул 4 
Башалиши, им, у. pf, н. п. пушку, 

cam, виноград, Šetlaffen, verwahrs 
lofen, desero,. 

Ђатаљивање, n. Daê ЗЗепрађџојен, nea 
glectio. | 

Башаљиваши, љујем, у. impf. verlaf» 
fen, negligo, desero. i 

Башаљица, f. der Rumyf des Armé, об» 
ne Hand, brachium mutilum manu. 

Башар, mpa, m. вода у Мачви: 
„Иза Bampa ca села Салаша — 
„Тврде страже покрај Bampa Gann — 
Башаши, ам, у. impf. (cm.) (cf. ital 

battere?) flagen, Plopfen, рио: 
„Божић бата na обоја врата, 
Да унесе mpu товара saama — 
пјевасе у очи Божића. 

Батачић , ш. dim. 9. батан. 
Батина, f. а) Der Sfocf, [изи5. 2) су, 
лудаст човек, der ОК, stipes. 5) 
оћеш баштину! du friegft (thuft) ед ge- 
wif nit, nequaquam auferes (facies). 

ЂБатинање, n. daS Borbringen Yon dum: 
mem Jeug, deliratio, nugae. 

Башинаши, ам, у. impf. говорити KOs 
јешта , dummes Jeug daher fhwägen, 
nugari. 

Батиница , f. dim. y. башина, 
Baman *, adj. indecl. vide срећан. 
Батлиа, m. der Glüdlihe, felix. 
„јер je Лазо у боју башлија — 
Бато, m. (Ери.) 1) Бур. von брапт. 
a mandmal fo viel als бабо (Bater), pater, 
"ЂБатокв, m. (ово Дунава доље од Пореча). 

gedörrtes Зифбенф, piscis arefactus, 
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Баточина, f. мала варошица између 
Багрдана и Асан - пашине паланке. 

Баћа, m. hyp. von браш. 
ЂБаућ, ш. der Baubau, Wauwau , ter- 

riculum, 

Баукање, п. Daê Baubauen, terrificatio. 
Баукапш, учем, у. impf. baubauen, ter- 

` rifico. i 
Баукнупш, нем, у. pf. þaubauen, ter- 

refacio, 4 
Баура, f. само у овој загонетки: Ja- 

ше тута на баури? ш. ј. сврака 
на крмачи. 

Бацакање, n, dag Umberwerfen Der Ўй» 
Ве, з. B. von Kindern, jactatio pedum. 

Бацакапіисе, амсе, у. r. impf. н. п. HO- 
гама, mit den $П п шиђестекјен, 
јасћо pedes. 

Бацање, m. das [еђје Stehen, punctio lenis. 
Bagâme, n. баё Werfen, jactatio. 
Бацаши, ам, dim. y. бости. 
Бацати, ам, у. impf. 1) werfen, jactio. 

2) пушке, [оёїфіеђеп, emitto ictum, 
Бацатисе, амсе, у. г, impf. werfen, 

jacere: бацајусе Беца камењем. 
Бацкање, п, dim у, бацање. 
Бацнати, ам, dim. у. бацати. 
Бацити, им, у. pf. 1) werfen, јасіо. 2) 

пушку, loê{diefen , emitto ictum. 
Бацитисе , имсе, v.r. pf. werfen, јасіо : 
„Прости Боже и бијела цркво, 
„Да се бацим једном преко шебе— 

Бачва, f. велика каца заднивена као 
буре, еіп gropes Faf, dolium. 

Бачванин, m. einer au Der Бачка, 
Serbus e Bacia, 

Бачранка, f. Die, За фе и, femina ba- 
стеи518. 

Бачванск/, ка, ко, 1) Ва фес, расіепѕіѕ. 
| з)гаду. wie За фес, more baciensium. 
Бачванче , чеша, n. еіп jurger За фег, 

puer baciensis. 

Бачванчица, dim. y, Бачванка, 
Бачка, m. die За феа , regio baciensis. 
Бачки, ка, ко, Ва фег, baciensis. 
Бапа", f. рупа на кући, куда излази 

дим, Der Жанфјапа, das Жанф!оф, 
fumarium. cf. комин, димњак. 

Бапан ‚у. дав Bein, бег О фепее[, crus. 
Бацакли]а , f. бег Holländer Dutaten (mes 

gen Der geharnifhten Beine), aureus 
hollandicus, 

Баш“, 1) глава (и код Турака mo 
значи), и. п. баш од лађе, m, j. пред- 
њи крај лађе. 2) баш не һу; нема 
баш ништа ; баш сад дође; gerade, 
Ipsum, 

Баша*, т. з) у Србији и у Босни 30- 
ву свакога Турчина (који није бег 
или какав ага) башом (вао у Сријему 
JUMO зову свакога варошанина ro- 
сподаром), н, п. Усеин баша, 
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Смаил баша н m. д. 2) баше, 
рі. eine Ут: 20е[ідег. nobilium genus: 
„Осилише баше Бијоградске — | 
Башење, n. daS Hafen (Бајфа зи eis. 

пет fagen), appellatio bassae nomine, | 
Башење, das Betrogen wie ein Вајда, | 

affectatio dignitatis Баѕѕае, | 
Башин, на, но, рез Bafha, Ђаззае. | 
Башинскӣ, ка, ко, 1) Фајфа», bas- | 

sae, bassarum, 2) уу. wie ein Bafa, | 
more bassae. + aM | 

Башиши, им, у. impf. кога, gu einent | 
Фа фа ! fagen, bassam appello aliquem. | 

Башитисе, имсе, у. г. impf. fih jum | 
Зајфа maden, facere se ipsum bassam. 

Башишибе, имсе, у. r. impf. fih als | 
afha betragen, tol; thun, affecto | 
bassae dignitatem et jus. | 

Башка *, vide особито, H. п. он живи | 
башка од свога оца, ш. j- не живи | 
с оцем. 
Баш - кнез, m. cf. кнез. | 
Башлук“, m, 1) глава у преслице, Det 

Хосеп, colus, 2) оглавар коњски, Der 
ба Тек, capistrum. Р Ta 

Баштина, f. очевина, или оно мјесто | 
ђе се ко родио, yåterlihes Grbe, 
patrımonıum. 

Башча“, f. з) градина, Garten, hor- | 
ius. 2) шљивик , или оно мјесто, 
куд су посађене јабуке и крушке, 
Obftgarten , hortus. 

Башчина, f. augm. у, башча. 
Базшчица:, f, dim, фо, башча. 
Башчован *, m. Gûrtner, hortula- 
Баштчованџија, т. ў nus, { 
Бденије, п. vide деније. 
Бе, interj: дер, abi: 
„Бе не лудуј моја снао драга — 
Ber “, т. der Beq, begus (2). 
Вог, m. (Рес. и Срем.) vide бјег. 
Бегање, п. (Рес. и Срем.) уде бјегање. 
Бегати, ам, (Рес. и Срем.) vide бје- 

гаши. ; 

Бегбј, m. Ort im Banat, nomen loci 
in Banatu. 

Бегенисаши“, нишем, у. pf. н. п. he- 
војку, јело какво, чоу, Gefalen 
finden ; probo. | 

Беглук*, m. 1) die ropne, апрагіа, 
opera serva: ошишли на беглук. 2) der | 
Fiscus, баё Aerarium, Die Kammer, | 
der fir Mihe Shah, fiscus : војницима 
дају барут из беглука; узели му 
све у беглук (сопїёсїгї). 

Беглучење, der Fropndienft, operae ser- 
vae praestatio. | 

Беглучити, им, у. impf. fropnen, ane 
gariam praesto. 

Беглучвй, ка, KO, н. п, чардак, aMe 
бар, регеїфај а, domini _ | 

Бегор, ра, во, deg Begg, begi 
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Беговац, sga, т, einer von bes Begs 
_ Qeuten, homo begi, miles, puer. 
Berosnya , f. Die Begin, bega. 
Бегунап, нца, ш. (Рес. и Срем.) vide 

бјегунац. | у 
| Беда, f. (Рес. и Срем.) vide биједа. 

Бедевија,/ f. Жкабуфе Себе, equa 
arabs, cf. emisa: J) 5 

ВА ۰ 0 Ђеден, ш. vide ara. и Ле; 0. 
‚| Бедити, им, (Рес. и Срем.) vide бије- 

_ диши. 
Бедрика, f, eine Gattung Uepfel, mali 

зрестез. ‚ 

Бедрица, f. (ст.) vide бедро: 
„Па потрже мача од бедрице — 

Бедро, n. der Sdenfel, crus. 
| Беђење, n. (Рес. и Срем.) vide бије- 

Бење. | | 
Бежан, f. (Рес. и Срем.) vide бјежан. 
Бежан, m. (Рес. и Срем.) vide бје- 

жан. 
Бежање, n, (Рес, и Срем.) vide бје- 
жае. 

Ђежаши, жи Рес. и Срем.) vide бје- 
~ жаши. # сы 24 
Без, ориф, { F 
Без“, nf vide плашно 1. ' 
Безазлен, на, но, ођне Arg, argos, 
пи! фи а , innocens. 

Ђезазленосш, f. Die Шуби! , іппосеп- 
ао: 

“Безаконӣк, т. ein Фијф obne Nelis 
gion, carens religione. 

Безавоница , f. Frauenzimmer ohne Rez 
ligion, mulier carens religione. 

Безакоње, р. (cm.) die Yereligion, im- 
pietas : | 

„У ИнБиўи menko безакоње: 
„Не поштује млађи старијега' — 

Безбожан, жна, но, доб ов, atheus. 
| Безбожилк, m. cin Фо оге“, atheus. 

Ђезбожница, f. Die Gottlofe, athea. 
збрижан, жна, но, forglog, forgens 

i> fren, зојаћиз cura, securus, 
"Ђезводан, дна, но, раје: [08, carens 

i aquis. 

Безглаван, вна, на, ohne Oberhaupt, 
. 4 D- eine Familie, deren Gtarjefdina | 

gefiorben, carens principe, patre fa- 
milias , capite. 

Безгрешан, шна, но, (Рес. и Срем.) vi- 
де безгрјешан. 

Безгрешнсст, f. (Рес. и Срем.) vide 
безгрјешност. | | 

Безгрјешан, шна, но, (Ерџ.) fündlos, 
sine noxa, sine peccato, 

Безгрјешыбспт, f, (Ерц.) die Sündlofigs 
feit, Unfhuld, innocentia. 

Бездин, m. намасшир y Banamy. 
_Бездинсвй, Ka, ко, yon Бездин. 
Бездушан, шиа, но, ђеков, 110198, 

expers cordis, sensus. 
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Безимена неђеља, f. Бебе ме Dritte 
Bode der grogen Дайе, hebdomas 
tertia jejunii magni, Прва ce неђеља 
зове чиста, друга пачиста, 
трећа безимена, четврта C p es, 
допосна, пета глува, шеста 
прјешна, седма велика. 

Безименг, на, но, пате од, opne Nasz 
men, anonymus. 

Безјак, m. ~ брег, stclidus: иди без 
јаче један, јаде ;. B. Рес Bater jum 
ohne, Der etwas dumm gethan oder 
gefagt bat, (сї, Безјак in Den Truberis 
{феп Borreden um A.1560). 

Безобразан, зна, но, іфашіоё, impu- 
dens. 

Безобразнин, m. der Shamlofe, im- 
pudens. ; 

Безобразница, f. die Shamlofe, impu- 
deus femina, 

Безуман, мна, 
demensa 

Безумље, n. Unvernunft, dementia: 
„Мој ујаче од Сибиња Јанко ! 
„Немој дати умље за безумље — 

Бекавица, f. 1) срицање у буквару,„ 
рад Budffabiten , syllabarum prolatio. 
2) ‘Die Blóferin (;. B. Saf), Бајанзх : 
нађо село манитије људи, и напро- 
си сто векавица и триста бекави~ 
ца (у приповијетви). — 

Бекєљење, n. ђаз аце феп, rictio. 
Бекељишисе, имсе, у. r.impf. на ко- 

га, dag Maul Кефеп, ringor. 
Бепнуши, нем, у. рї. blõfen, balare. 
Бскуша, 1. ©фуїтр{шог їйї сїп үс 

tes Зајфепиејјег, convicium in cul- 
trum plicatilem obtusum , pravum. 

Бел, m. (Рес. и Срем.) vide бјел, 
Бела, f. (Рес. и Срем.) само у овој 

загонешњи: Бела селу зове: дај ми 
бело бела леба испод бела скуша 
(m. ј. овца и јагње). 

Бела, f. (Рес. и Срем.) vide бијела. 
Белај“, m. Фег Unfall, раб пате, 

malum. cf. зло, би]еда: бела] me наз 
-mao; nymo белаја! ударио сам на 
бела]. | | 

Бела недеља, f. (Рес. и Срем.) vide би- 
јела неђеља. 

Беланце, gema, n. 
бјеланце. 

Беласање, n. (Рес. и Срем.) vide бјела- 
сање. 

Беласатисе, асе, (Рес. и Срем.) vide 
бјеласатшисе, | 

Белац, Ala, ш. (Рес. и Срем.) vide би~ 
јелац. 

Бела црква, f, 
јела првва. 

но,  unyernünftig, 

(Рес. и ‚Срем.) vide 

(Рес. и Срем.) vide Bu- 

Белега, f. (Рес. и Срем.) vide биљега. 
Белегија “, f, vide гладилица, 

| 
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Бележсње, п. (Рес. и Срем.) vide биље» 
жење. 

Бележити, им, (Рес. и Срем.) vide биље- 
жити. 

Белензуке“, f. pl- vide наруквице. . 
Белило, (Рес. и Срем) vide бјелило. 
Белпља , f. (Рес. и Срем.) vide бјелиља. 
Белина , f, (Рес. и Срем.) vide бјелина. 
Белиши, им, (Рес, и Срем.) vide бије- 

~ липи. 

Белитисе, имсе, (Рес. и Срем.) vide 
бијелитисе. 

Белица, f. (Рес. и Срем.) vide бјелица. 
Ђеличаст , ша, то, (Рес. и Срем.) vide 

бјеличаслт. 
Белнук“, ш, ein langes meiblihes Unter- 

#1170 mitAermeln, tunicae muliebris genus: 
„Oj Бевојко дилберчићу ! 
„У бијелу белнучићу, 
„Ко ши среза бијел белнук, 
„Отишло му све у беглук — 

Белнучић, ш. dim. №. белнув. 
Белобрв, та (Рес. и Срем.) уде бјелобрк. 
Белов, m. (Рес. и Срем.) vide бјелбв. 
Белов, ва, во, (Рес. и Срем.) vide 6јелов. 
Ђеловар, т. (Рес. и Срем.) уде Бјело- | 

вар mit afen Ableitungen. 
Ђеловина, f. (Рес. uCpem.)vide бјеловина. 
Беловљев, ва, во, (Рес: и Срем.) vide 

бјеловљев. 
Белогрли, ла, ло, (Рес. и Срем.) vide 

бјелогрли. 
Белолик, ва, KO, (Рес. и Срем.) vide 

бјелолић, 
Белонога, Г (Рес. иСрем Јуде бјелонога. 
Беолћихг , vermutblih , (ut) opinor : бел- 

Ким ће и он доћи. 
Белуг, m. (Рес. и Срем.) уде бјелуг. 
Ђелуга, f. (Рес. и Серм.) уде бјелуга. 
BeayroB, Ba, во, (Рес, и Срем.) vide 

бјелугов. 
Белушак, mza, m, (Рес. и Срем.) vide 

бјелушак. 
Бељење, п. (Рес, и Срем.) vide бијељење. 
Бена, f. vide будала. 

Бенђелук“ , та. трава, што се mehe y 
вино и у ракију да се човек опијен 
да заспи као мртав, Daê (О ф!ај ган, 
herba soporifera. P 

BentspKe,t.pl.(fherzhaft) vide пеленгаће. 
Бенешало, m. Der langweilige фра: 

per, fabulator longus, taedium ciens. 

Беистање, n. dag langweilige Shwägen, 
fabulatio longa. 

Бентшсати , нећем, у. impf. говорити 
којештпа , langweilig fhwagen, fabu- 
lari taediose. 

Бено, m. Hundsname, nomen canis ; Das 
ber {ртіфір, : Оба, бено! па ни јед- 
нога (vom Jäger , Dem fein Geno b eide 
Hafen fangen folte). 

Beo, бела, ло, (Рес, и Срем.) vide бијел, 

Beo Бес 2@ 

Београд, m. (Рес. и Срем.) mit alle 
Ableitungen , fiep Бијоград. |" 

Бебчйн, ш. 1) намастир у Фрушкој 
гори. 2) село вод MOT намастира. 
Беочинац (нца), човек из Беочи- 
на. Беочинскӣ, ка, ко , 90h Беочии. 

Берач, m. Der (Wein-Kufuruş-) Lefer, Тес; | 
tor (vindemiator, messor).. 

Берачев, ва, во, Des Lefers, legentis, (me~t 
tentis). УХ 

Берачица, f. die (Wein) Qeferin, vin- 
demiatrix. ; 

Берачьй, ка, ко, н. п. плаша ; бе{етз\_ 
ушдеплаћог115, 

Берба, f. die Weinlefe, уадета. 
Бербер , та. 5 
Берберин, та. Der Barbier, tonsof., 

Берберлук*, m, die Barbiererey, ars ton- 
зогја, 

Бербсрница, f. die Barbierbude, ове | 
strina. У | 

Берберсви, Ka, Ko, т) бат еф, їопзо=' 
rius. 2) аду. barbierifd) , more tonsoris. 

Bepa? патрол поврбај (Werda? Paz 
соц? vogbey), der Ruh e Ailo wahe, 
vox exctbiaruîm apud &êrhfanos, recep- 
ta et in Serbia; дабег бердокање s 
бердокати , бердокњупи. 

Берисав, m, Wanngname, nomen viri. ` 
Берићеш“, m. раб @ереібеп, incremen=' 

tum, successus, cf. срећа, напредак, 
да Bor наспори, f 

Берићетан , шна, но, н. п. година, 

деде фиф, {гифїбаг, QUEL ,optatus- 

Бермет, та. der Wermutwein, үшаш. 
absinthiatum. | 

Бес, m. (Рес, и Срем.) vide бијес. 
Бесан , сна, но, (Рес. и Срем.) vide би= 

јесан. 
Беседа, f. (Рес. и Срем.) vide бесједа. 
Беседити, им, (Рес. и Срем.) vide бе- | 

сједити. 
Бесједа , f. (Ерпц.) die Rede, sermo. | 
Бесједиши, им, v. impf, (Еро.) fyre- 

феп, sermocinor. 
Бескбрка, f, н. п: бритва, (Wteffer) ohne’ | 

©фа[е, sine cortice, sine manubrio, 
БескуКанйк, m. Menfh obne Haug und 

Hof, cui nec ara nec focus : 
„Купи побро под барјак јунаке: 
„Све крвиике и бескућанике — 

Бесисње , п. (Рес. и Срем.) vide бјес“ | 
нење. 

Беснило, п. (Рес. и Срем.) vide бјеснило. 
Беснити , им, (Рес. и Срем.) vide бјес- 1 

HHMH. | 

Бесноћа, f. (Рес. п Срем.) vide бјеснокћа. 
ресомучан , чна, но, (Рес. и Срем.) үї- 

де бјесомучан. " 
Беспара, f. vide опирњача. ги Á | 

Беспделен, на, но, аефа ов, otin 

` sus: Беспослен nonn јариће һрбпш.. 
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Becnocauna, f. 1) die ufe , otium: оти» 
ћи hy Бегођ на беспослици. 2) Раб 

f Faulenzen , ‘рег Müffiggang, otiatio : 
прођисе беспослице; то је беспо- 
canga. 3) der Müffiggänger, otiator : 
иди беспослицо једна ! 

Ђеспосличсње , n. daS Müffiggehen , otia- 
tio (?) : 

Бєспосличиши, им, у. рё. ти де 
Ben, otiari. 

Беспушно, niht auf redtem Wege, Uns 
gerecht, inique. 

Бестија, f. (у Сријему и у Бачкојго- 
воре бештија) die Веће, bestia (alê 
Schimpfwort). | 

Ђећар, m. човек неожењен, Sunggela 
felle, coelebs: i 
„У бећара свавога шићара, ба 
„Понајвише буа и ушију. 

Бећарина, f. augm. №. бекар. 2) Jungs 
„деје фаје, coelibatas. 

Бећаровање, п. dag ЗипадејеЏетебен, 
vita coelebs. 

Бећаровапш, рујем, v. impf. Зипаде= 
fele fenyn, alg [оГфет leben, coelibem 
vitam agere, 

Бећарски , ва, ко, 1)јипадеје Шјф, coe- 
Ыз aut coelibum, 2) аду. auf Зипаде• 
fellen- Art, coelibum more. 

Беч, m, Wien, Vienna. ) 
Бечеј, m. Stadt іт Banat. Бечејски, 

` ка, ко, yon Бечеј. 
Бечење, n. Daê |флеј = Unfeben, torvus 

aspectus. - 

Бечити, им, у. impf. тп, j. очи, die 
Augen ес rihten, ftieren, rigidos figo 
oculos., ; 

Бечишисе, имсе , у, г. impf. {hief апјег 
ђеп, torve tueri, R 

„Бечу граде не бечисе на ме.— 
| Бечка, #. пиварско буре, Das Bietfaf 

dolium cereyisiarium. · 

Бечкерек, ш. Gtadt im Banat. Бечке- 
речанин , човек из Бечкерека. Беч- 
керечки, ка, ко, yon Бечкерек. 

"Бечки, ка, ко, 1) Wiener, wienerifdh 
` Viennensis. 2) аду. wienerifh, more 
Viennensium . - 

|| Бечкиња, f. die Wienerin, femina Vien- 
nensis. 

|| Бечлија , m. der Wiener, Viennensis. 
Î Бешеново, n. 1) намастир у Фрушњој 

° гори. 2) село близу тог намастира. 
Бешеёновачвй, ка, KO, yon Бешепово. 

|Бешика“, f. з) vide колијевка. 2) Die 
Гаје, vesica. cf. мијур. 

|Бешвот, m. (сп.) некакав еб (91$= 
Fott 2), panis delicatior :„ 

„И бешкота љеба бијелога — 
|Бештија, f. vide бесшија. 
Би, Partitel, um den Optatiy angugeis 

‚| gen, particula органу; ф, 9, дао би, · 
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ih möte geben, darem, Gigentlid iff 
е8 Der (mun meift unabänderlihe) Optaz 
бо vom Эейїрогї бити felbft. 

Бибер, та. Pfefer, piper. _. 
Биберсње, n. раб Pfefern, piperatio. 
Бибериши ,им , у. поре. pfeffern , pipero, 

pipere condio, 
Биберна, на, но,}н. п. зрно, Pfefer: ¢ 
Биберов, ва, во,ј piperis. 

Бивање, n. das oftmalige Seyn, fre- 
quenter esse. 

Биваши, ам, у. impf. јери, esse. 
Биво, вола, m. Der Убй{үе[, bubalus. 
Биволица, f. die Büffelfup , bubala. 

Биволски , ка, ко, н. п. кожа , Büffele 
haut, pellis bubalina. ' 

Биволче, wuema, n. раз Büfelfalb, bue 
balus vitulus. . 

Биједа, f. (Ерц.) unyerdiente ефи: 
digung, calumnia. Сачувај ме Боже 
биједе невидовне ; нашла га биједа 
на суву путу. 

Биједиши, им у, impf. (Еру.) кога, 
ипаеге@е befhuldigen, inique accuso. 

Бијеђсње , n. (Ерц.) das ипастефге Фе» 
(фи аеп , accusatio iniqua, Я 

Бијел (comp. бјељи), ла, ло, (Ери.). 
реб, albus. 

Бијела, f. in der anefdotifhen Nedense 
art: Зашао као бијела по пазару, 
гес geht паф der Reihe alle а5. 

Бијела неђеља, f. (Ерц.) (Die weife Wos 
фе) die Wohe vor Der gropen Jafe, 
Borfafte , hebdomas ante jejunium ma- 
gnum, qua carnibus tantum abstine- 
tur, at non caseo, nec piscibus etc. 

Бијела првва, f. (Ерп.) Weiffirhen) 
Gtädthen im Banat. 

Бијелац, лца, m. (Ерп,) Der Shimmel, 
equus albus. 

Бијёлити, им, у. impf. (Ерп.) 1) weis 
fen, dealbo. 2) vide бијељети. 

Ђијслишисе, имсе, у. г. impf. (Ерп.у 
1) Wei auflegen, fucare se. 2) wei 
glänzen, albeo. \ 

Бйуелка, f. (Ерп.) бијела кокош, аз: 
те für eine mweife Henne, alba (gale 
lina). Le 

Бијело поле, п. (Ерп.) варош у Ерпе- 
говини (код воде Лима). | 

Бијељење, п. (Ерп.), 1) Баз Збе бен, 
dealbatio. 2) das @Гйп еп, Weiffeyn, 
albitudo. 

Бијсљеши, лим, V. 
merden, albesco. 

Бијељина, f. Stadt in der manja yon 
Зворник. Бијељинац (нца), човек из. 
Бијељине. Бијељински, ка, ко, Yon 
Бијељина. 

Бијес, m. (Ерц.) Ме Wut, rabies : би- 
јес те сколио (говоре псетегпту); илл. 
„је отишао у ајдуке од бијесо, 

impf. (Ерц.) те 
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(97216610106, Uebermuth), или од не- 
воље? , 

Бијесан (comp. бјешњи), сна, но, (Ерп.) 
1) wütend, rabiosus. 2) übermüthig , 
superbus. | 

Бијо, бијела, бијело, (Ерц.) vide бијел. 
Бијоград, т. (Ерп.) Belgrad, Веј ггадит. 
Бијдградап, граца, ш. (Ерц.) der Bels 

arader, Taurunensis : ) 
„То гледају Турци Бијограци — 

Бијоградски, ка, ко, (Ерп.) 1) Bels 
grader + „ belgradinus. 2) аду. belgras 
Difh, more belgradino. 

Бијограбанин, ш. (Ерп,) vide Бијогра- 
дап. 

Бијограшња, f. (Ерц.) Die Belgraderin, 
mulier Belgradina. 

Бијограче, чеша, n. (Ерп.) ein junger 
WBelgrader : 
„Што ће мени момче Бијограче, 
„Кад ми може запаслу Сарајевче — 

Бијопе, р. vide бјеланце. 
Ђијочуг, m.vide алка. 
Вик, ш. Der Нек, taurus. 

Бика, m. vide бик. 
Бика, f. (у Босни, особишо по Ba- 

рошима) vide nena. 
Бивовиш, ша, IO, н, п. во, tier- 
Od, bos taurus. i 

Бивуље, f: pl. vide samage: 
Било, n. дег Puls, Ме Sdhlagader, arteria. 
Била, f. Mame {йг eine mweife Ziege, 

capra alba. 
Биља, m. Name für einen weihen Ods 

fen, bos albus. 
Биле, n. Rrûufer, herbae, 
Биљега, f. (Ерп.) з) Хепп;еіфеп, nota, 

2) Biel, meta; Rielfþheibe, scopus. 
Биљежсње, п. (Ерц.) das Bezeihnen , 

notatio. 
Биљежиши, им, у. impf. (Ерц.) bes 

geihnen, notare. 

Билин, на, но, Der тефеп Ziege, ca-s 
prae albae. 

Бийин, на, но, ђев те еп Офјен, bo- 
vis albi. 

Биљка, f. der Halm, calamus: нема 
дрва ни једне биљке; сув као биљка. 

Биљур“ „та. 1) даб Brennglaê , vitrum 
ustorium. 2) раб Ёгу|їаПдїа$, vitrum 
crystallinum. 

Бимбаша“, m. ein Commendant von 
1000 ann, chiliarchus. cf. војвода, 

Бимбашин, на, но, deg бимбаша, 
chiliarchi. 

Ђина", f. Daê Gebäude, aedificium. 

Бинија ", f. der Ballen an der Thür, іп 
den der Niegel  hineingeftoğén wird, 
wenn man fie fließt, trabs recipiens 
repagulum. 

Бињак ', m, даб Жебкоћ, equus equita- 
torius ; , 

ё п, das 216гіфгеп, coudocefa- 

Бињ бис Кт: 32 

„Четрдесеш коња доведоше, . 
„Cse Турскије добрије бињака — 

Бињапија“, ш. der gute Reiter, aptus, 
` eques < 

„у Турака с? врло добри коњи, 
„И на Roma Турци бињације — 
Бињашче *, taufend, mille (иљада). Јел 

дан је рекао бињашче, а други би- 
рашче, па су се опет погодили, 
biete immerhin! , 

Бињиш“, m. ein ©фаафтап |, pal- 
lium purpureum. 

Бйр, ш, оно жито, што људи дају 
попу сваке године, die боЏес ћи des 
Pfarrêtê , collecta parochi. r 

Бирање, р. Daê Klauben, @е{еп, lectio. 

ctio. 

Бирати, ам, у. impf. flauben, legere. 
Бирати, ам, у. impf. н. п. коња, abs 

rihfen , condocefacio. | 

Вирач, pua, ш. Gegend іп Bofnien, 
ober Зворник. 

Бирашче * , eine, unum (један), cf. Ou- 
њашче. 

Бири, бири! Qaut um Die jungen Frufs 
рирпег zu rufen, sonus vocandi pullos 
gallinae indicae. | ti 

Блрка, (у Бачкој) Art Safe, ovis | 
genus. | 

Бирманан, нца, т. ber Qinienfoldat, 
miles justus, continuus : уһашилигау | 
бирманце. 

Бирор, m. der Unter = Snes im Dorfe, 
genus magistri vici. U 

Бировлев, ва, BO; deg Bitrow, sculteti. 
Бирташ, m. vide крчмар. 
Биршашев, ва, во, de$ Wirth, cau- | 

рош». | 

Бирташење, n. Daê ©фепЁеп, caupona- 
по. 

Бирташити , им, у. impf. Wirth feyn: 
сапропог. - 

Бирташица, f. vide крчмарица. 
Бирташви, ка, ко. vide крчмарски. | 
Блрнауз , m. (Wirthéhaus) vide крчма, 
Бирчанин, т. човек из Бирча: || 
„Док погубим Бирчанин’ Илију — 

Бисаг, m. (највише се говори у млож. 
броју : бисаге) der Querfad, апіса. 

Бисер, т. die Perle, margarita, | 
Бисернії, на, 0 н. п. зрно, Perlens, | 
Бисеров , ва, во, ў margaritarum. | 
Бисерче, чета, n. (спп.) die liebe Eleine | 

Perle, margarita : 
„Ja joj реко добар вече дилберче! 
„Она мене: дођу довече бисерче — || 

Бискање, а. Dag Чашејифеп, Laufen, W 
pediculorum lectio. 

Бискаши ,биштем , ¥, поре. кога, einem б 
Lûufe {ифеп, legere pediculos: | 

Бустар, тра, po, Наг; Шар див. 
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Бистргіна, f. die Rlarbeif, limpitudo. 
Бістрица, f. pujera:` 
›эДов начини високе Дечане 
„У приморју код воде Бистрице — 

Бишанга, f. (у Сријему, у Baun. ну 
Бан.) 1) љенивац, Скитница, Der 
Faulenzer, qui nil agit, otiator. 2) кљу- 
се, које се нађе у селу или у пољу, 
а не зна се чије је, рад. Беггепіоје 
Pferd, equus domino carens, 

Бишанжење, п. DaS Faulenzen, cessa- 
tio, otiatio. ; 

` Ђитанжитисе, имсе, у. r. impf, faul- 
engen, cessare, А 

Били, бијем, у. impf, 1) кога, fġlagen, 
verberare. 2) (бити, будем) јеђи, esse, 
cf, јесам. 

Битисати, ишем, ү. pf. уекдеђеп, prac- 
terlabor: било и бишисало, т. ]. 
било, па и прошло. 

Битисе, бијемсе, у. r, impf. з) f4 
{фЇадёп, confligo, 2) бијусе рибе, yon 
Der Беда ид Der $1{фе, соео (де pi- 
scibus). 

ig Бишка, f. Die Са[афе, pugna, 
Бич, m, die Фе фе, flagellum, scutica. 
Бичаље, n, Der Peitfhenftiel, manubri- 

um scuticae. - 
Биче, чета, n. Daê Gtierlein, taurulus. 
Бичић, ш. dim, 9. бик. 
Бјег, m. (Ерц.) die Flut, fuga. Бјези 
су срамни, ax су пробишачни. 

Бјега, f. (Ерц.) самоу овој загонеш- 
һи: Чуча чучи, бјега бјежи, скочи 
чуча ше уваши бјегу (ш. j}. мачка 
и миш). 

Бјегање, п. (Epy) vide бјежање. 
Бјегати , ам, у. impf. (Epa) vide бје- 

жати. 
Ђјегунац, нца, m. (Ерц.) der SUDE 

ling , fugitivus. 
Bjexân , f. (Ерц.) Fliehende, fugientes. | 

. Бугжан, ш. (Ёрц.) der gern flieht, fu- 
gitor. Бјежанова majka пјева, a Cmo- 
]анова maane. 

Бјежање, n. (Ерп.) das ЧПеђен, fuga. 
| Bjexamu, жим. у. impi. (Epu.) fliehen, 

fugio. 

„ Бјел, m. (Ери.) eine Gattung Gide, 
quercus genus, 

Бела, f. (Ерп.) само у овој загонетки: 

lí; 

A 

її! | 

їй 

Бјела бјелу зове: дај ми бјело 6`јела 
| „ љеба испод 6'јела cayma (тт. ј. овца и 

4 јагње). 
Бјеланце, п. (Ерц.) das Сирет, albumen. 
|Бјеласање, n. (Ерп.) daS Beiğlid {ерп, 

Bligén, albicatio. 
`Бјеласашисе, сасе, ү. r, impf. (Epg.) 

_ тоет6 116 feyn, albico, | . 
|Бјелило р. (Ерп.) 1) мјесто ђе се би- 
| јели платно, die Bleie, Der Bleis 

| plag, locus insolandis linteis. 2) dig 
| meife ©фтіпѓе, cerussa. 
| 4 
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Bjeañpa, f. (Ерп.) Die Bleiherinn, inso- 
{аїг1х. 

Бјелина, f, (Ерп.) die Beige, albedo- 
Бјелица, f. (Ерђ.) н. п. шеница, јабука, 
шрешња, die Weie, alba (418 рз 
рој и). 

Бјеличаст , ша, mo, (Ери.) 100015, 
-~ albidus, | 

у Der сіпеп ЁЇїрпфеп 
С фписрасе fat, ahenobarbus (2) 

Бјелов, m. (Ерп.) ein wetter Hund, 
canis albus. 

Бјелов, ва, во, (Ерп.) von Der буел> Gis 
се ‚ фчегстиз, 

Бјеловар, ш. (Ерп.) ЕРЕ in Kroas 
tien. Буеловарац (рца), човек из Бје- 
ловара. Бјеловарске, ка, ко, von 
Бјеловар. 

Бј>ловина, f, 
ччегстниш. 

Бјеловљев, ва, Бо, (Ерц.) рез weiger 
Hundes, canis albi. 

В]елогрлї, ла, ло, (Epu. сш.) weifs 
Баћа, colli аір: 
„Град градила бјелогрла вила — 

Бјелог уз, m. Зеба ф , clunibus albis, 
Бјелолив, на, ко, (Ерц.) weipbačig, 

facie alba. 
Бјелонега, f. (Ерц.) die Weigfügige, 

femina pede aibo: ришћанице бје- 

лонога ! (in Der Unefdote vom ©Лбпаае.) 
Б;елопољац, љца, ш. човек из Бијелог 

поља, 
Бјелопркванск“, ка, ко, (Ерц,) оой 

Бијела gpr. а. 
Бјелуг, m. (Epu.) dag weife (månalihe) 
Gwein, porcus albus., 

Bjeayra, f. (Ерп.) Die weige Сан, sus alba. 
Бјелугов, ва, BO, (Ерт) des meigern 

_ Зфретев, porsi albi. 
Бјелушак , шка, m. (Ерц.) бек. Опат), 

quarzum Linn. 
Бјеља, m. ein Mannname, nomen viri. 
Bjecuĉme, n. (Epir) Daê Rafen, furor. 
Бјеснило , n. (Epy ) vide бјесноћа, 
Буесниши, им,у. impf, (Epi) +) wüs 

Бјелобрк, m, (Ерц.) 

(Ерп.) С фепђоћ У lignum 

tend werden, rabiosus По: нешшо 
бјесне пси ове године. 2) rafen, 
toben, пер, furere, 

Бјесноћа, f. (Epu) die Wut, furor, 
rabies, 

Бјесомучан, чна, но, (Ерц.) Démoz 
nif, даетопзасиз. 

Бјешњгње, n. ride бјеснење. 
Baar, га, го, н. п. млијеко, gut, fify 

bonus, dulcis : ; 
»Погибе им она из Стамбола, 
„Који благе рјечи говораше, 
„Кок је паре био опремно 
„Да по земљи благе збори p језчи; 
„Не бил како земљу умирно — 

Благ дан, га дне, m. з) i. q. врсно 

име. 2) groer деде ад, dies lestus, 
B 
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Благо, п. Shag, Geld, pecunia: благо 
мебројено ; три товара блага; 

ERNE благо ни сребро ни злато 
„(Ни су благо гроши ни дукаши), 
„Већ је благо што је коме драго — 

Благо мени ! благо теби ! благо њему, 
mebl mir! beatum те! Благо ли си мени! 

Благовест, f, (Рес. и Срем.) vide бла» 
говијест. 

E ante (говорисе и благовијё- 
сти. pl.), f (Ерп.) das Зе Mariä Berz 
fu: iauna (en 25.320 ак), аппчпстано В. 
М.У Благовијест приповијест (што 
се maye зиме). Да човек убије гују 
прије благовијести , па да усади у 
њезину главу чено бијелога лука 
да никне до благовијести, па да 
га зађене за капу на благовијест 
кад пође цркви, онда би познао 
све жене које су вјештице : све би 
се купиле око њега да му ошму, 
или украду оно чено (тако припо- 

виједају). 
Благодаран, рна, но, (у Сријему, у 

Baun. и у Бан. по варошима и пона- 
мастирима {атт allen Ableitungen) 
dDantbar, gatus. 

Благодарење, n. ђав Danten, gratiarum 
actio. 

Благодарити, им, 
gratias ago. 

Благодёриосш, f. Dahfbarfeit , gratus 
animus, 

Благодат, f. Der Segen, favor, salus, 
iucrementum: благодаг; Божја пада 
на земљу (кад иде киша). 

Благоје, ш. Јаппепате, nomen viri. 
Ђлагосџљање, n. dag Segnen, benedictio. 
Baarocibamn, ам, V. impf. fegnen, be- 

nedicere. 

Благослдв, т. der Седеп, benedictio, 
Благословина, f. fomifdh in Der nefs 

Dote, Еј тужан! ђе не увати за 
осовину и за благословину, него за 
оно, што се смиче и намиче, 

Благослг ‘вити, им, у. pf. fegnen, Ье- 
педісо 

Благочастиви Pim, m. (паф 20687) 
fromm, сефеа[ан а, Gott reht vers 
ehrend, pius, orthodoxus: Србљи Ka- 
my: први је Рим био благочастиви, 
па ke бити и жасы, 

Блажен, на, › felig, beatus, н. п. 
блажена Марији. 

Блажен 7 измицајушчи (јако ти уте- 
коша), вотуф alë ан аоцфе Фа: 
rodie Der biblifhen епа еп : Selig 

find, die fid dayon maden —, beati 
subducentes (зе). 

Блажење, п. Daê (еп von guten (Ð. i. 
мена) Speifen, іт Gegenfage des 
Saftené, epulatio, 

v. impf, Danfen, 
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Блажитин, им, у. impf. (доље преко | 
Мораве) fo viet- alê мрситши 1. 

Блатан, шна, но, Роба, moraftig s 
Бс. 

Блато, n. oth, Јошт. 
Блашко, ш. ein ЭЛаппёпаше, пошеп 

viri. 
Блашко ли си мени! 0067 mir, ‚ Ьеа- 

tum me! 
„Mene веле да ожене, 

Блашко ли си мени! 
„Али жена љеба оће, 

Тешко ли си мени. 
Блебешање, n. рад Plappern, blatez 

ratio. 

Блебеташи, бећем, у, impf. plappern, 
blaterare. , 

Блебетуша, f. dag Plaudermaul, bla« 
terator , Ыі; 

Блед, .да, до (Рес. и Срем.) уде блијед, 
Бледети, дим (Рес.) vide блијеђети. 
Бледити , им (Срем.) vide блијеђети. 

` 

Бледоћа, f. (Рес. и Срем.) vide бле. 
aoka. 

Блејање, n. баё Blöfen, balatus. 
Бле]ати, јим, у. impf. 1)bíöfen, balo. 

2) gafen, Maulaffen #11 haben, hio. 
Блек, m. Der Blöflaut des Сфајв, ba- 

latus : макар блек не остао, m. j- да 
би ни једна овца не остала. 

Блека, f. das Blöfen, Бајан о: стоји 
блека оваца. 

Блекнути, нем, у. pf. blöfen, ђајаге. 
Блссан, m. Зуџтибасе, stultus. 
Ближњење (близнење), п. die Geburt 
von Zwillingen, partus geminorum. 

Binaan, нца, m. Зид, geminus. 
Близаница , f. Die до павјфирећес з ge= 

mella. 
Близнад, f. (coll.) vide близнови. 
Блйзне, ema, n. der Zwilling , geminus 

(sine discriminê sexus). 
з ндо, п. уде ближњење, 
Блапзни, f. pl. кад се уведу y брдо 

двије жице мјесто једне, и шэко 
остану у платну. 

Близнишисе, имсе. у. impf. Zwillinge 
gebären, geminos pario. 

Близнови, m. pl. Zwillinge, gemini. / 
Близу, пађе, ргоре. 
Блијање, п. der Зи, profusio alvi. 
Блијати , ам; у. impf. dünn miften, den || 

Фигф{аП haben , По alvus (pecori). 
Блијед (сотр. бљеђи), да, до, (Еру) 
Маф, pallidus. / 

Блиједити , им, 1 v. паре. (Е рп.) 
Блијеђети, блиједим, f bleid ON: 

раеѕсеге, 
Болои f. цвекла, die гобђе Rübe, 

eta 
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Блишвеил, на, но, м. п. лист, сјеме, | 
von der rothen Rübe, betae. 
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Бљедсћа, f. (Ерц.) die Бресје Farbe, 
pallor. Е | ji 

Бљување, n. Daê Breen, vomitus, 
Бљуваши, љујем, у. impf. бгефеп, vomo. 
Бљувотине, f. pl. das Weggebrohene , 

vomitus (аиф fig.) 
Бъунуши, нем, у. pf. breden, еуото. 
Бљутав ,ва , во, а6деіфтасе (уби Сре: 

fen), fastidii plenus, nullius saporis. 
Бљушак, шна, ко, vide бъушав. 

Бб, m. Bohne, fába. 
Боба, f. m. ]. рачја, Krebsroggen, ova 

cancri. 

Бобара, f. ү Roggenfrebs, can- 
Бобарац, рца, m. < сег femina, oya ge- 
-Бобарица, f. Í stans. i 

" Бобица (мала и велика), f. Berge in der 
Рађевина. Мала је Бобија на пушу 

_ кад се иде од намасшира Троноше 
к Дрини и Лозници; и шу се свра- 
Ћају .црввари о великим годовима 
(pemu кад је лијепо вријеме) ше се 
одмарају, пнју и играју. 

Бобов, ва, во, н. п. лист, Фођцен:, 
fabae, 

"Бог, m. Gott, Deus; daher з) зао Бог, 
in der Redensart, 3. B. тешко до 
зла Бога, ye:teufelt fhmwer , vehemen- 
ter. — 2) jaoj мени до Bora мило- 
га! 3) на права (или на права прав- 
циша) Бога. 

` Бога, т. hyp. у, Бог: rapace Бога (ка- 
жу Беци кад грми); мили Бого! 

_Богаз*, m. der Сидраћ, fauces : 
„Друштва мало, а и то невјешто, 
„Не познаје сшаза ни богаза — _ 

Богазлук“, m. у лисице оно бијело 
испод грла, Der Theil des бифвра!де8 
unter Dem Halfe, faux pellis vulpis. 

Богаљ, m. der Krüppel, saucius , mutilus. 
Богаљасш, ma, то, früppelhaft, mu- 
аи. 7 

Boracmso, n. Жекф ит, divitiae. 
l Boram, ша, mo, теїф, dives- 

| Богатсшво , n, yide богаство. 
| Богдан, m. Manngname , nomen viri, 

| Богдана, f еіп Franenname, 
feminae. 

Boren, m. ein Mannsname , nomen viri, 
Berm душа, m. ј. Бог и душа. 
Богињав , ва, во, уде оспичав. 

| Богиње, f. pl. vide оспице. 
‚| Богић, m, ein WManngname, nomen viri. 
| Богмање, n. dag Бог ме! fagen, testa- 

tio deorum , juratio per deos. 
| Богмашисе, амсе, v. r. пир!. mit Bor 

ме betheuern, deum testor. 
Бог ме, þei Gott, me dius fidius. 

ıı Боггвађа, f- намасшир у Ваљевској 
наи}и. | 

· Богосвешнт, на, но, іп der Redensart, 
сваки боговешни дан, jeden Фал, 

nomen 

Bor Bog ! 38 

Den Der liebe Gott gegeben, omnis 
omnino. 

Богојављеније, n. vide Богојављење. 
Богојављенска водица, f. ein Weihs 

waffer, dag ат Fefte der Б. Drey Köniz 
де (auf ein Jahr lang) geweihet wird, 
aquae lustralis genus. 

Богојављење, n. (das Feft der р. drep 
Könige) epiphania domini. 
Србљи приповкједају, да се ноћу 

уочи Богојављења сваке године Oa 
швора небо, и да Ке онда Бог дати 
свакоме који што заиште (само да 
не ишпе више него једно). Ђекоји 
стоје на пољу по цијелу ноћ не бж 
ли виђели кад се небо отвори, но 
шо не може сваки виђети. Тако се 
некакав догодио у соби кад се небо 
ошворило, и не имајући кад изићє 
на поље (да се не би међутим за- 
шворило), промоли главу кроз про- 
зор да рече: дај ми Боже осмањ 
блага; но уономе страу и у ишње 
мјесто mora рече: „дај ми Боже о 
осман главу.“ У Ira] час постане 
му слава колико осмак; тако да 
је није могао кроз онај прозор уву- 
Ћи у собу док нијесу људи ДОШЛЕ 
са сјекирама и начинили прозор ве- 
ћи. Млоги се наБогојављење у јушру 
праје сунца купају у пошоњу или у 
ријецт (ако је вода смрзла, а онњ 
пробију лед). 

Boroje, m. ein Manngname, nomen viri, 
Богољуб, m. Manngname, nomen viri. 

Богомоља, f. црква, Gotteshaus, Bets 
pas, Kirdes, templum. 

Богомољац (богомбљап), љца, m. Bez 
ther (5-5. рот Mole) , precator. 

Богоносац, сца, m. (nah dem ачеф. 
0<0д8р05) H. п. Игњат богоносац g 
Запапиз еорћогив. 

ЂБогоносни, на, но (0020205), н. п. 
оци. . 

Богорадиши, им, v. impf. искашњ 
Бога ради, betteln, mendicare. 

Богорађење, n. das Betteln, mendicatios 
Богородица, f. (бєотбхос) Gottesgebäz 

terin, dei genitrix. 
Богородичин, на, но, Der Gottesgebäz - 

rerin, genitricis dei. 

Богосав, m. ein Mannşname, пошещ 
ушћ. 

Бод, m. Art Stiferey, genus picturaa 
ope аси5з. ] 

Бодац, боца, m. н. п. во, OHS, Dee 
im ©tofen Sieger bleibt, bos victor, 

Бодач, m. н. п. во, еіп ftöpiger O48, bos 
petulcus. _ х 

Бодење, п. рђав ©(ефгп, рчасно. 
Бодљив, ва, во, н. п. трава, fea 

pungens, 

| В 2 
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Ђоднути, нем, vide боцнути. 1 
Бођани, ш. pl. намастир у Бачкој. 
Бођански, ка, ко, yon Бођани. 
Божа , m. (Рес. и Срем.) vide Божо. 
Божана, f. Хтаџепцате, nomen feminae, 
Божанство, n. die Gottheit, divinitas : 

има ли у тој књизи штогођ og 60- 
жансшва ? 

Божидар, ш. Manngname, nomen viri. 
ЂБожитњи , ња, ње, vide божићни. 
Божић „ ш. (dim, Y. Бог ) Weihbnadten, 

Festum nativitatis Christi. 

У очи Божића, пошто ce бадња- 
ци унесу увућу и наложе на ватру, 
узме домаћица сламе и квочући (а 
за њом Беца пијучући) простре по 
соби, или по кући, ако не ма собе. 
Потом узму неколика ораа и баце 
по слами. Послије вечере пјевају 
и веселесе: Кад у Јутру устану naj- 
дрије отиде једно те донесе воде, 
но понесе xama те поспе воду (као _ 
полази је) кад к њој дође. Том во- 
дом умијесе чесницу и налију ру- 
чак me присшаве. Кад се пооају- 
три, пошто намире стоку, онда 
сједу за ручак. Но прије него сједу 
за ручав, избаце по неколике пушке 
(тако и у јутру рано кад устану) 
па се онда скупе сви око софре 
тпе се моле Богу (држећи свако по 
једну воштану свијећу у рукама) и 
мирбожајусе, m. j. изљубесе 
сви редом говорећи: „Мир Божји 
>,Рисшос се роди, ва истину роди, 
„повлањамосе Ристу и Рисшову po- 
жанству. Потом домаћин покупи 
све оне свијеће у једну рувовеш и у 
сади у wamo, које стоји на софри 
у каквој карлици, или у чанку (сва- 
војако жишо помијешано заједно ; у 

тпом жишу стоје и колачи којека- 
ви), ше owhe мало погоре па и 
угасе оним житом. Оно жито по- 
Слије дају жене кокошима да носе 
јаја. Кад почну ручати, неки Haj- 
прије окусе сира, неки печенице, а 
меки (као no Сријему и по Бачкој) 
прије свега срчу вареник, но pa- 
жије млогн не пију први дан због 
врућице. Око пола ручка устану у 
славу и ломе колач какогоЁ и о 
жрсном имену, само што не ма 
жољива. На Божић се обично руча 
с вреће (простресе празна врећа 
мјесто чаршава, или по чаршаву), 
и софра се не диже (нити се кућа 
чисти) за mpa дана. Први дан ћо- 
жића нико ни KOM не иде у кућу, 
осим полажајника. О Божићу 
се опити и побљувати није ника- 
вође срамоше (ако сам сє одила, 

Бој ' 4a 
/ 

_ bows 

Божић ми је дошао ; ако сам се on- _ 
· крила, према свом Беверу). На Hes 
вим мјестима (као по Босни и по 
Ерцеговини) сјачу на Божић, m.j. 
домаћин рано у јутру виче: сјај: 
Боже и Божићу нашему, или 
нашој (по имену свим кућанима 
редом). Приповиједају да је отишао. 
некакав Србљин свом бегу у Скочић 
(ниже Зворника) да иште шенице 
за чесницу, а бег му казао: „даћу 
„IIH шеннце, али ако оћеш један 
„пуш и мени сјакнутши.” Србљин 
казао да оће, узео шеницу и сјак- 
Hyo му на Божић: сјај Боже и 
Божићу и нашему бегу на 
Скочићу. До малог Божића TO= 
ворисе, кад се двојица срету на 
путу, или кад који ком дође у 
кућу, ристос се роди (мјесто 
добро јутро, помоз Бог и добар Be- 
че), и одговарасе ваисшину ро- 
ди; тано и кад се пије, мјесто 
Спасујсе и на здравље. 

Божићно , ш. 9 аппёпсте, nomen viri, 
Божићни, на, но, н. п: ражањ, сБи- 

jeha, 3еірпафів:, festi natalis Christi. 
БожиКоваһе, n. dag Feyern der Beibs 

nachten, celebratio festi natalis Christi, 
Божићоваши, ћујем, v. impf. dte Weihz 

nachts Feyertage zubringen, agere diem 
festum natalis Christi, 

Божица, f. Frauenname, nomen feminae. 
Божје дрвце, n. die Gtabwurg, artemi- 

sia abrotonum Linn. 
Божји, xja, je, аб ф, divinus. , 
Божји дан, m. први дан по Боижћу, 

Der Tag nah Weihbnadtens dies primus 
post nativitatem Christi, | 

Божо, m, (Ерц.) ein #Лаппёпаше, no- 
шеп viri, , 

Божогробац, пца, m: калуђер из Je- 
русалима, еіп Mönth vom H. Grabe, 
monachus sancti sepulcri. 

Божур, m. die Päonie, Gidtrofe, paco- 
nia officinalis Linn, 

Bonn, m. ein ЗЖаппвиате, nomen viri, 
Bonna, m. WManngname, nomen viri. 
Бој, m. з) vide битка. 2) @©ф[йде, ver- 

bera: умръо од боја. у 
Боја“, f. die Farbe, color, 
Боја, f, 1) hyp. ә, Богдана. 2) hyp. Ya 

Бојана. 5) (Рес. и Срем.) vide Bojo. 
Бојаги (као, рекао би), etma, fortasse : 

он мисли бојаги да ми шо не знамо, 
Бојазан, зна, но, furhtfam , timidus. 
Бојак, Gojka, m, dim, y, бој: 
„Бојак бише и помиришесе — 

Бојана, f. 1) ein rauenname, nomen 
feminae, 2) ријека шшо шече поред 

Скадра, , Аң; 
Бојатисе, јимсе, у, г, пре, 2) fürhten, 
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timeo. 2) бојимсе ће доћи, іф yer- 
muthe, opinor. | 

Бојација*, m. der Färber, tinctor. 
Бојење, n. Daê Färben, tinctio. 

` Бојити, им, у. impf. färben, tingo. 
Ббјнӣ, на, но, H. п. копље, седло, 

Sdlabts’, Krieges-, bellicus. 

Бојо, m. (Epu.) hyp. 9. БогиК. «т 

Ббјчеша, m. taniéname , nomen yiri, 

BOK, m. die Seite, latus. 

Boj 

"Бовал, m. (it, il bocale) Beder, po- 
culum, | | 

Бонар, т. l eine Kanne von Feyance, 
Бокара, f, f vas faventinum. 
Бокарица, dim. у, бокара. 
Боквица, f. Der Wegerih, plantago. 
Бокор, m. das Фијфе!, Die Stande, 

fasciculus caulium ejusdem herbae. 
Бокорић, m. dim, y. бокор. 
Boxmep, m. Der Nadhtwädhter (öfterr. 

УВафѓег), vigil nocturnus. 
Бол, m, Der ©флтегу, dolor. i 
олан, болна (говорисе и бона, боно), 
но, з) Franf, aegrotus, 2) traurig, tri- 
stis: mma шо учини болан брате! 
„Што је болан cayro Милушине! 

· „Зар издаде цара на Косову? — · 
Болезања, f. (ст.) vide болест: 
»А Бог пусти тешку болезању, 
„Болезању, страшну срдобољу — 

Ђолесан, сна, но, vide болестан. 
Болесник , m. der Krante, aegrotus. 
Болесница, f. Die Krante, aegrota, 
Болест, f. Die $гапЁ ги , morbus; 
Болестан , сна, но, ЁгапЁ, aegrotus. 
Болети, боли (Рес.) vide бољети. 
Болећи, ha, ће, mitleidig, gefibivol , 

theilnehmend, qni movetur alterius ma- 
lo. Dag Gprihmwort не ма болећега 
Dat folaende Сезађ ита зит Grunde: 

___Разбољеласе жена усред зиме, па 
јој пало на ум на букову мезгру ; муж 
јој каже: „Бог с шобом жено! om- 
„куда сад букова мезгра? Сад бун- 
„ве пуцају од мраза.” А она му од- 
говори: „Е! мој човече! не ма бо- 
»›лећега, а он би наложио ватру 
„око букве, па би се буква ошнра- 

_ вила и било би мезгре.” 
Болешљив, ва, во, Ёгап ф, valetudi- 

пагїаз. | 
Болешчина, f. augm. 9. болест. 

· Болити, боли, (Срем.) vide бољеши. 

Боловање, n. dag ЁгапЁ (ерп, aegrotatio, 
|| Боловати, лујем, у. impf, franf fepn, ` 

aegrotare. 

Болозан *, m, vide лађа: 
„Иду ^ Савом водом болозани — 

Болта, f, вёлини ayhan, das Gewölbe, - 
Der Raden, taberna. i 

` Boamannja*, m. der ein Gewölbe hält, 
. Kaufmann, mercator, ' 
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Boma, f, hyp. ф. бол. 
Бољар, m. der Bojar (Groe), magnas, 

optimas, іп Den ungrifhen ббеошеси 
bojerones, 

A £ die Bojarin, uxor bojar. 

Боларскй, ка, ко 1) bojarifh, optima- 
tum. 2) аду, wie etn боъар, more bo- 
јегол15. 

Бољеши, боли, у. impf. (Ерп.) {фїпетз 
деп, doleo, 

Бољетица, f. рана каква на шелу, Die 
Wunde , vulnus, 

Боъй, ља, ље, г) beffer, melior, 2) 60- 
me! [ан{! curre. | | 

Ђољма, beffer, melius. 
Бор, m. die Sobre, (Kiefer) pinus silve- 

stris Linn, 
Боравиши, им, у. impf. т) leben, ago, 
деро : како боравиш? ђе борави 
сад? 2) (сш.) санан боравити, {@1@= 
fen, dormio: | УЕ 

„И под јелом санаћ боравио — 
„Леже Јунак санан боравити — 

Боранија, f. die noh grünen Fifolen, 
phaseoli virides, immaturi. i 

Борања, f, планина у РаБевини. 
Борба, f, Der Streit, pugna, certamen.’ 
Борёње, n. dag Kämpfen, certatio, 
Борије, f. pl. (ст.) etn mufic. Зи сишене : 
„Ударише зиле и борије — 

Боришисе, имсе, у. г. impf, Ейтрѓеп, 
certare, auh бори се с душом, ек 
liegt im Todesfampfe, акоштаћ, 

Борје, n. (coll.) Kiefermald pinetum. 
Борна сувња, f. (ст.) faltenreih, plia 

carum plenus, сї. саборипт: 
„ко ши реза борну сукњу? — 

Боров, ва, во, $фргепғ, pineus , e pinø 
silvestri. А 

Боровина, f, Kieferholz , lignum pini sils 
vestris, ( ( 

Боровица, f, Wacholder, juniperus 
Боровница, f. |. communis Linn. 
Борогово, п. планина y Босии: 
„Й Папраћу близу Борогова — 

Бороје, ко. еіп УЖапивиате , nomen yiri» 
Бос, боса, со, barfuß, nudipes. 
Босанац, ница , iu. vide Бошњан : 
„јер Босанци Турци млидијау — 

Босанка, f. т) die Bofğnierin, femina · 
Bosnensis, 2) m. J. чушура, Art чу- 

_ тура, vasis уіпаги genus. ; 

Босанлија *, m. vide Бошњак: 
„Да не yg pe Турци Босанлије — 

Босански, ка, ко; 1) bofnifh, bosni- 
саз; 2) аду. боби, bosnice. 

Босиљак, љка, m. (једни говоре # 6 o= 
c no E) За епегаџе, ocimam basilicum 
Linn. | ; 

Босиље, n. vide босиљак: що је CMH 
ље у босиље, i 
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Ђослљка, f. еіп Frauenname, nomen fe- 
minae, 

Босйъков, ва, во, н. п. кита, а 
fum:, basilici. 

Ђосиоћ, m. vide босиљак, 
Босна, ту der Flug Bogna; 2) dag Land 

Bofnien : 
„Те је шаље на Босну поносну — 
„И честиту Босну полазити — 
„Од честише Босне камените — , 

Босдног, га, го, у једну ногу обу- 
вен, а у другу бос, nur auf einem 
Живе befleidet, altero pede nudus. 

Босошиња, f. Васи от, pedum nu- 
ditas. 

Бостан *, m. 1) Melgnengarten, hortus 
peponum; 2) Melonen felbft, реропеѕ 
et anguriae. у 

Ђостаниште, п. Ort, wo tin Melonen: 
garten gewefen , locus ubi olim pepo- 
nes satı erant,, 

Бостанов , ва, во, H. п. сјеме, Welo- 
пеп: , peponum. 

Ђостанпција“, m. бег eionengûrtnet , 
һогїшапиз. Бостанцџији красшавце 
продавати. 

Ђ сти , бодем, v.impf. їефеп, pungo. 
Босут, m. 1) вода у Сријему (ушјече 

у Саву ниже Раче). 2) село на ymos 
ву те воде у Саву. 

оца, f eine Flafhe (Bouteille), lagena. 
Bona, f. eine fte cden de фале, plantae 

pungentis, genus. 
Ђоцање, n, dim. y. более. 
Bonamn, am, dim, y. бости. 
Боцкање, n. dim. ¢. боцање. 
Ђецкати, am, dim. №. боцати. 
Боцман, m. dag Жафбгог, Kleyenbrot, 

panis furfureus. 
Boynyma, нем, у. pf. einen Stih де 

ben, pungo, 
Бош *, празно, Teer, vacuus (im Rings 

fpicl). cf. прстен. 
Ђошарија“ , vide исјечак. 
Ђошкање, n. cf. прстен. 
Ђошкати, ам, у. imp. cf.. претшен. 
Бошко, m. ein Manngname, nomen viri. 
Бошнути, нем, У. pf. cf. прстен. 
Ђошњаћ, m. der Зове, Возпиз homo, 
Ђошњакиња, f. 
Ђошњакуша, f. 
Бошњанин, ш. Der ЗЗобијег, Bosnus : 
„Јаико гледа Рељу Бошњанина — 

Ђошњачки, ка, ко, з) Der Bofnier, 
" bosnorum, 2) аду. пай) Urt Der Bof- 

nier, more bosnorum. 

Ђошча", 1) Wigeltuh, involucrum 
о) Shürze der Frauen (Şirtud), prae- 
cinctorium. 3) det feinfte türtifhe Tas 
bal, nicotianae genus optimum. 

Бошчалун*, ш. Gefhenf von Hemd, 
ofen, Витри, donum amictus ; 

vide Босанка 1. 
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„А Ђевојка седам бошчалука, 
„Ниш су ткани ниши су предени; 
„Ни у ситно брдо увођени, | 
Већ од чиста злата саљевани — 
Брабоњак, mka, п. еіп Яйде{феп Bies 

genfoth, globulus stercoris caprini. .. 
„Стара баба у брабоњке rania: 
„Аив ми синци, све су гола говна. 
Брабоњање, n. da ©Лїйєп der Ziege, 

caprae cacatio. 

Брабоаши, ам, v. impf. miften (son 
Der Ziege) caco (de сарга). , 

Брав, m. ©фаѓоіер , ohne Rüdfidht aufs 
Geflecht, oder Alter, pecus, oves. 

Брава, f. das Sdlof , serra. 
Бравање , п. der @фа[ёдапд, incessus, 

ut ovis est. 

Браваши, ам, v. impf. ићи без na- 
меши као овца, geben wie ein Shaf, 
ut. ovis incedo. | 

Бравац, вца, m. 
Mannsname, nomen viri. 

Бравица, f. dim. 9. брава. 
Брављи, а, Þe, Ghaf: „оуіЦиѕ. 
Бравче, чета, п. си ій ©фаї, 

ovicula. 

Брада, f. 1) Der Bart, barba. 2) даб 
Kinn, mentum. 5) кукурузна, Der Bart 
am Kuřfurug, barba zeae. ` 

Брадавица, f. 1) die Warze, verruca. 
2)на сиси, die Bruftwarze, papilla mam- 
mae. > 

Брадање, п. х | 
Брадат, ma, то, bärtig, barbatus. 
Брадати , дају, v. impf. m. j. куку- | 

рузи, 
Ерадва, f. Zimmerart, ascia. 
Брадветина, f. augm. $. брадва. 
„Брадвица, f. dim. p, брадва. . 
Брадвурина, f. vide брадветина. 
Брадетина, f. augm. y. брада. 

Брадићи, m. pl. 1) само у овој заго- 
нетки; naho mahe брадиће, виш” 
брадића усточиће, виш” усточи- 
Һа носочиће, виш’ носочића гле- 
дочиће, вип’ гледочића челочиће, 
виш’ челочића Гојко крмке враћа 
(ш. J. брада, уста, нос, очи, чело 
и чешаљ у коси). 2) село у Јадру. 

Брадица, f dim. у. брада, Вашаи, 
barbula. 

Брадурина. f. vide брадетина. 
Бразда, f. Die Зисфе, lira. 

Ђраздити, им, у. impf, градити 
бразду, furhen, sulcare : 

» Бразду бразди, воду мами. — ; 
Браја, m. (Рес. и Срем.) vide брајо: 

Сви су; болесни» /осим килавога 
браје, де е 

Брајан, m, 1) Bruder (vertraulih şu 
einem Freunde) fraterculas; 2) Manns? 
пате, nomen yiri, 

1) vide вепар. 2} | 
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Ђрајица, m. Фапизнате, nomen 
ҮТГІ, \ 

Брајо, m. (Ерц.) vide брајан. 
Брале! Bruder, frater! 
Брана, f. 1) Dag Behr, moles. 2) eine 

Art Egge, occae genus: cf, дрљача. 
Брандла, f- die Qunte, funiculus incen- 

_ diarius (Brändl?). 
ЉБранење, n. vide брањење. 
Бранӣк, ш. у пушке од оздо што 

покрива обарачу. 
Браниши, им, у. impf. wehren, de- 

fendo, | 
Бранице, f, pl.m. j. јабуке, иликруш- 

һе, gepflüdtes, niht herabgefhütreltes 
Obft, poma decerpt2, поп Фесизза. 

Браничевац, вца, m, eit Branit- 
{фетоег. 

Браничёвка , f. eine @сапї{{фетегїп. 
Браничево, п. шако се зове Пожаре- 

вачка наија (ш. je од Мораве па 
доље до Поречке ријеке и до Омољ- 
скије планина). | 

Браничевски , ка, но, т) Зе фег 
река, 3) wie in Эгапі феоо, ` Бранко, ш. Mannsname, nomen viri, 

Брање, п. н. п. кукурузно, das Lefen, 
`` ($ефїеп, Ernten ,) messis zeae, 
Брањевина, f. Gehege, septum (silvae 

pars septa.) 

Брањење, n, Daê Wehren, defensie. 
Ђраство , n. vide брашство, 
Браш, m. der Bruder, frater. 
Брата, m, 1) (Рес. и Срем.) vide бра- 

то. 2) 9Ўаппёпаше, nomen viri. 
Ђрашац , браца, п. hyp. 9. брат, 
Браши , берем, у. impf. н. п. кукуру- 

зе, јабуке, грожђе, lefen, &. B. 
Ор, Trauben; ernten ge B. Kuturuz, 
lego, meto. 

Ђрашијенци, ш. pl. (cm.) vide бра- 
Кинци: 3 - 

s» Куши нејак царевић Урошу, 
» Ћути д'јеше ништа не бесједи, 

` з» Јер не смије од три братијенца, 
_ „»Брашијенца шри Мрњавчевића — 
Ђратшимиши, им, у. impf. молишн 

_ кога да буде брапт, brüdern, (bitten 
Da einer mein Bruder fep), fratrem 
te saluto. | | 

Брашимљење , n. Daê Brüdern, appel- 
latio fratris. 

Братимство, n. die Bratimfhaft, fra- 
terna necessitudo, 

Братинац, нца, m. vide братучед. 
Брашин, на, но, vide братпов, 
Брашин, на, но, yom браша, fra- 

terculi, ; 
Ђратински , vide братски. | 
Брашинсшво, n. ђе Orüderfhaft, fra- 

ternitas. z 

Брашиши, им, yide брашимиши, 

Py = 
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Братић m. 1) vide синовац, 2) Manns: 
пате, nomen viri. 

Брато , m. (Ерц.) hyp. 9. брат. 
Брашов, ва, во, Bruderg=, fratris. 
Братска, ка, во, 1) brüderliġ, frav 

ternus. 2) аду. brüderlth, fraterne. 
Братство n, Vide брашинстео. i 
Брашучед, m. браш од стрица, Ges | 

fhwifterfind, patruelis; прво брату- 
чеди, шо су од два браша hegas 
а друго братучеди, шо су Беца 
првобрапручеда. 

Братучеда, f. сестра од стрица, 
Gefhifterfind, soror patruelis. 

Bp» 

"Братшучедов, ва, во, dem Oefhmwiftets 
tind gehörig, quod patruelis, est. 

Браћа, f (coll) die Brüder, fratres, 
Браћлнии , Haya, m, рі (сш.) Brüder 

fratres: 

» Ти имадеш девеш мили браша p 
» Ти поведи девеш браћинаца — 
Браћица, f. dim. у. браћа, 
Браца , ш. ћур. у. брат, 
Браца, m. (Рес. и Срем.) vide брацоь 
Брацин, на, но,| deS браца, ігаїег- 
Брацин , на, но, culi. 
Брацо, m. (Еру.) ћур. 0. брат. 
Брачинац , нца ш. брдо у Јадру (го, 
шово на међи nanje Ваљевске, Ша-. 
бачке и Зворничке). 

Брашанце, n. dim, у, брашно: дај ми 
мало брашаица. а 

Брашанчево, n. dag коме фиашвајећ 
(бек ба фо еп). festum corporis Christi, 

Брашнав, ва, во, mit Wehl beftreut, 
farina conspersus. ) 

Брашнара, f. з) Webllammer, penus 
farinaria, 2) (у Сријему) die Uurreft- 
fammer дег Geiflihen, carcer sacer- 
dotalis (weil её ehemal eine Mepitams 
mer war.) И, 

Брашнени (брашненл), на, но, н, п. 
торба, Mehl-Sag, farinae (зегүапдае,) 

Брашно, п. da Mepl, farina. 
Брашњеница , f. јело што се носи 

на пуш, Жецезеђкипа „ viaticum : 

А. шта ma је у шорби, 
Б. брашњеница, у 

„„Па спремише лаке брашњенице = 
Брблање ‚ n. vide блебетшање, 
Боблаши, ам. vide блебешаши. 
Брбло, m, Der Plapperer, blatero. 
Брбљање, n. vide брблање. 
Брб»аши, am, vide брблати, 
Брбучиши, им, у. pf. шумариши y 
шшо руком, или главом, [фине pina 
ein fahren, immitto manum. 

Брвина, f. даска, или греда, што се 
мешне преко „воде, да самољуди 
могу прелазити, der teg, ponticulus, 

Bpsnâme, n, dag UAufbalfen, tignorum ; 
trahium şuperpoşitio. 
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Брвнати, ам, у. impf. auffalfen , tra- 
. bes trabibus superponere. 

Брвно, n. Der За еп, tignum, trabs (ein 
Brett ап drey Finger dik). 

Бргљало, n, човек који бргља, Det 
{пе und unyerftåndlih fpriht, bla- 
tero, г 

Ђргљање, n, Daê їфпеПе unyerftändlihe 
©ргефеп, blateratio. 

Бргљаши, ам, у. impf. говорити 
брзо да се не може разумјети, 
ффиед und unyertändlih preden, 
blatero. Бргља као jape на лупатку. 

Брда, n. pl. Gegend an der Grenze gez 
деп Montenegro : ( 

» ћҺада Турци Брда поараше, 
»„ Равна Брда и камене Ровце— 

Брдар, m. Фвебе а тафег, qui pec- 
tines textorios conficit. 

Bpaâpes , ва, во „| без Weberblaftma: 
Брдаров, ва, Eo,f Gerê, ejus qui pe- 

ctiues textorios conficit. 
®рдашце , n. dim, 9. брдо. 
Брдељак, љва ш, dim, у. брдо. 
Брдила, n. pl. das, топи das брдо ftebt, 
Брдо, n. 1) Der Berg , mons. 2) женско,. 

Weberblatt, pecten textorius. 
Бодовиш, та, шо, bergig, mon- 

0515. 

B hanun, m. човекзиз Брда, 
Брђанка, | жена из Брда; 
» Послаћу ши другу и преслицу 
„Па ти преди како и Брђанка — 
Бре! interj. imperandi: дај бре! камо 

бре! ајде бре! 
Брсг, m. (Рес. и Срем.) vide бријег. 
Ђреговит, ma, шо, biügelig, сПуозиз, 
Брегово, r. 1) Dorf am linfen Ufer 

des Timof. 2) Ruinen einer Gtadt am 
reþten Ufer deg Timof, dem Dorfe 
gegenüber, 

ЂБрсговски, ка, ко, Yon Bregoyo. 
Брегуница, f. eine Urt Bogel, avis 

quaedam. 
Брежулак, ка m, dim, у. брег, 
Брез, vide без (in alen Яијапитепеғ 

gungen). 
Бреза, f. Ме Birfe, betula alba Linn. 
Ђрезић, m. eine junge Dirfe, betula 

alba, 
Брезӣк, та, Der Birfenmald , betuletam. 
Ђрсзица, f. dim. y, бреза. 
Ђрезов, ва, во birfen, betulinus. 
Ђрозовац, вца, ш, Birfenftab, bacu- 

lus betulinus, 

Брезовача, f, der Birfenftod, fustis 
betulinus. 

Брезовина, f. Birčenpolz, ligaum bce- 
«пјае, 

Брекање, n. dag Bre fagen, ппрега о 
рег vocem бре! 

Брсвашисе , асе, ү, г, impf, ји jemans 

- Брецање, n. vide брекање, 
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' Den бре fagen, imperiose dico, dico 
Gpe, 

Брскиња, f. з) Det Gyerberbaum , sorbus 
torminalis Linn, 2) die ruht davon, 

‚ fsorbum. \ 
Брекињов , ва, во, н. п. дрво, лист, 
vom Sperberbatitît, sorbi torminalisLinn, 

Бреме, мена, п. Ме Bürde, onus: 
Бременит, ша, то, н. и. жена, 

{фталаеге Жтац, gravida. 
Бременица , f. уска а дугачка вучија, 

TARO да се може ласно носиши 
на рамену, или двије натоварити 
на коња, Фтаатав, dolium portatile. 

Бресква, f. (једни говорен прасква) 
1) Pferfihbaum, amygdalus persica Linn. 
2) ме Frudt davon, malum persicum, 

Брєсквица, f. dim, у. бресква. 
Брест у m. (Рес. и Срем.) vide бри]еспт, 
Брсстов, ва, во, штеп, ulmeus. 5 
Брестовац, вца ш. Штаб, baculus 

ulmeus, ) 
Брестовача, f. Штоф, fustis ul- 

meus. | 

Брестовина, f. Штенђој, lignum 
ulmeum, ` 

` . 

Брецаписе, амсе / vide брекатисе. 
Бреша, f. eine Urt Flinte (von Brescia) 

sclopi species : 
„Пуна ми је бреша о рамену— 
Брешчић , m. vide брежуљак. 
Брже боље, [о їфпей alè möglih, quam 

citissime : нако га угледа, а он се 
брже боље сакри. | 

Бржење, n: Daê Сроглен, incitatio. 
Брз (comp. бржи), за, зо, {фией, 

citus. $ l 

Брза паланка, f. Gtädthen ап Der 
Donau zwifhen Кладово und Праово. 

Брзање, n. Daê Gilen, festinatio, 
Брзати, ам, v. impf. eilen, festinare 

in opere faciendo, 
Брзпна, f, Die SHnelligleit, velocitas. 
Брзиши, им, у. impf, m. j. коња, 

fpornen , incitare. 
Брзица, f. вода, ђе тече брзо преко 
камења, Stelle im Bahe, wo ег 
fh nell über Kiefel dahin миле, locus 
ubi flumen per silices deproperat. | 

Брзопаланачки, Ka, ко , Berfopalanfer. 
Брзопаланчанин, m. човек из Брзе 

паланке. 
Брзоплет , m. eine Art іп Cile дейофг 

tenen Baung, ѕеріѕ species tumultua- 
riae. | 

Брига, f, Sorge, cura, 
Бридети, ди, у. impf, (Рес.) Кн 
Бри ити, ди, у. impf. (Срем.) prurio 
Bpuhems , бриди, у. impf. (Ёру. 
Брижан , жна, но, беѓогдаё, sollicitus. 

Bpuərâmwe, д. раб Unyäufen des Ў, 
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im Citer, oder auh in der Beuf, la- 
cts in mammis affluentia, 

Бризгати, ам, у. impf. н, п, крава, 
овца, коза, Milh abfondern, 1асїаге, 

Вризнуши, нем, у. pf. hervorftürzen (2) 
ргогитро in lacrimas : бризну плака- 
ши, тп. ј. у један uym заплака, 

Бријање, n. daS Barbteren , tonsio,. 
Бри]ати ‚ јем, у. impf. barbieren, ton- 

dere. ; i 
Бријаћ1. Ба, ће, н. п, бритва, Bars 

biets, tondendo. | 
Бријач, m. dag Barbiermeffer ,novacula, 
Бријачица, f. vide бријач. | 
Бријег, (pl. брегови), m, (Ерп.)1) Из 

gel, collis. 2) раб Ufer, der Rain, 
ripas 2. ' 

Бринушисе, немсе, у. r. impf. Sorge 
Baben, sollicitum esse. 

Бритва, f. ein айфетте{ет, culter 
plicatilis. ; 

Бришвема, на, HO, н; п. коре, bes 
За феипејјеса , cultelliplicatilis. : 
ришветшина , f. augm. 9. бришва. 

Бритвица , f. dim. 9. бритва. 
Бришвурина , f. vide бришвешина. 
Бритка сабља, (ст.) fharffhneidend 

wie ein Yarhiermeffer, acutus: 
„На „десницу и на бришку сабљу — 

Брица, f. (у Бачкој) vide бришвица. 
Ђричење, n, vide бријање. | 
Бричиши, им, vide бријали fly glace > 
брк, т. Бек Rnebrlbart, cincinus barbae.’ 
Bprame, n. die Bermwirrung, confusio, 
Брват „ma „то „|фицтба На , barbatus. 
Брваши, ам, у, impf. in Unordnung 

bringen, confundo. | 
Брвица, f. eine Art јеђе Fleiner фе, 

pisciculi genus. 
Бркља, f. der Sturmpfapl, palus obliquus: 

_ ударили бркље по шанцу. 
Бркљача, f. vide бркља. 
Брвљоч, та. узде пузавац. 

Брко, ш. der einen grogen Sdhnurbart 
, þat, barbatus. 

Брлог, m, Rager der Shweine, cubile 
5115. а УМК | 

Брложење, п. баб @адег der Shweine, 
cubatio (pórcorum), | 

Ђрложити , им, у, шаре, т. j. свиње, 
lagern, (die Schweine), colloco sues, 
sterno , facio ut decumbant. 

Брложитисе, имсе, у. г. impf, fih 
lageru (von Сфрешеп), sternor pro- 
cumbo. 

Брња, f. брњаста коза, Ziege die auf 
Der Nafe eine Blake hat, capra macu- 
lani habens in naso, 

Брња, т. (Рес, и Срем.) vide брњо. 
ЂБрњаст, ша, то, н. п. коњ, коза, 
_ bläffig, maculosi nasi, 
Брњица, #, колушић гвозден, н. п. 

Брњ Бру бе 

што метну међеду на усну Kaa ra 
воде, fleiner eiferner Ning, anulus 
ferreus. ١ ки 

Брњо, m. (Ерц. брњасш коњ, ein 
Pferd, fo eine аре im Gefihte Daf, 
equus maculam albam habens in ca- 
pite. 

Брбд, m. 1) на води оно мјесто Бе 
се прелази преко ње, Ме биђсе, vå- 
dum: 
Ој Цешињо водо поносиша} 
„Ти се синоћ криво кунијаше 
„Да на теби nuhe брода не ма— 
2) die Stadt го? in Slaypnien, noe 
men urbis in Slavonia. 

Бродиши, им, у, impf., waten, vado 
transıre, | 

ЂБрођење, n. das Waten, уадано. 
Бро], та. die abl, numerus. | 
Бројанице, f. pl. vide бројенице. 
Бројенице, f, рі, der Rofenfrang, го» 

ѕагіию. у 

Бројсње, n, das Zählen, nnmeratio. 
Бројиши, им, ү. impf, забеп, nume- 

rare. { 

Бронза, f. 1) Bronze, aes 2) Ееіпе [ог 
се von Bronze z. 5. am дае Der 
Rübe, tintinuabulum. ` 

Бросква, f. die Koplrübe, brassica na- 
. po - brassica Linn. 

Брошњак , m, der Hügel worauf бата 
berroth gefegt wird, clivus rabia con- 
situs. 2) Garten dazu, hortus rubia 
consilus, 

Броћ, m. die Färberrötþe, rubia tinc- 
torum Linn. : 

Броћаст , ша, mo, von der Farbe der 
багбегго ђе, rubiaceus, 

Броћење , n, рад Färberrothfärben, ru- 
biatio (%), 

Броћити, им, у. 
färben „ rubiare (2) 

Брснат, ша, TIO, H, п. грана, дрво, 

Брест , та, junge Sproffen, frondes. 
Брестити, им, у. impf, befreffen, depasco. 
Брука, f. etwas @йфег1феё und Срон-= 

mürdigeg, homo autres ridenda : wyma 
бруко маниша, шуши! 

Брукање, n. das Uuslahen, derisio, 
risus de rê aut homine. 

impf. färberroth 

Брукатисе, амсе, v. г. impf, коме, 
Uuslahen, rideo: мучи да пш се људи 
не брукају. - 

Брус, m. 1) der © е еіп, cos , lapis 
politorius, 2) fig. mentula. cf. тоциљ. 

Брусина, f, augm. №. брус. | 
Брусиши, им, ү, impf. {1е1{ей, acu- 

ere, 

Брувић, m, dim. Y. брус, 
Брупање, n. das Befommen der Shan 

_ Басте, nacfio pilorum circa pudenda; 
pubertas, pubescentia (?). 
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"Брупати, ам у. impf. und pf. ©фат: 
haare befoyamen , nancisci pilos circa 
pudenda. hd 

Бруце, f, pl. die SHamhaare , pili circa 
pudenda, 

Брчак, чка. m. баё @егйи{@ des Wa- 
fenden, sonus aquae cum quis transit; 

“3 BOA4Y газим, за њим брчка не ма— 
"Брчина , f. augm, %, бра. 
Брчић ‚юп. dim. $. брк. 
Брчкавица, f. Weg, der yon vielem Nez 

gen Oder gefhmoljenem ©фиєее pI û ts 
fhert, viae lubricitas et оог, 

Брчкање, n. dag Plätfhern im Wafer, 
agitatio aquae. · 

‹Брчкати, ам, v. impf. plåtfhern, soni- 
tum facio aqua agitata. 

Брчвашисе, амсе, v. r. impf. уде 
fhein, aquam circumjicio, agito, 

Брчко, кога, n. мала варошица Ha дес- 
HOM бријегу Саве (ниже Градишке): 
‚Да би ишли Брчко поробити, 
„ Далеко је бјежапг низа Саву — 

Брчнути, нем, v, pf. einmal! у 
tihern, sonitum edo aqua Еагђапда, 

Бршљан, m, der Çpheu, hedera. 
Ђршћење, n. daS Befreffen, depastio. 
Буа, f. der Slo, pulex. 
Буач, ш,бубина (налик на буу), што 
једе расад купусни, der Ф©[а(ї{{ЇөЁ, 
сһегреѕ Linn. 

Буба, f. раб Џидеџејег, bestiolae mo- 
Језћае, 

Бубало, m. vide бубњар. 
Бубало n. vide бубрег. 
Бубањ, Oma, та. die (агофе tirfifhe) 
‘Trommel, tympanum Turcicum, 

Бубање, n. Daê Trommeln, tympani 
pulsatio, 

Бубати, ам, v. impf. ударати у бу-, 
бањ, tromme'n, ош аге tympanum, 

Б“бина, f. augm, (?) 9. буба. 

Ђубица, f. dim. 9. буба. 
Бубнути, нем, у, рї. mit Getöfe flas 

aen, pulso. 
Бубњар, m, der Trontmelfhlager, tyme 

раш 51а. 

Бубњарев, ва, во, } Des Зеотте а» 
Бубњаров, ва, во, f qerê, tympanistae, 
Бубота, f. субота ђачка бубота, 

©ргіфт. d. i. Samftags wird auf den 
Studenten herumgetrommelt, Samftag 
ift Der Studenten ейде ада , sabbato 
caeduntur studiosi (in Serbia), 

Бубрег, т, die Niere, ren. Живи Kao 
бубрег у лоју. 

Бубрежак, решка m, vide бубрег. 
Бубрежњаци , m. pl, dag УПетеп и, 

саго renum, 

Бубрешчић , m, dim, 9. бубрег, 
Бубуљица, Die Puftel, pustula. cf. мибу- 

Љљица. 

Byr | Буд 5а 

Бугар, ш. (ст.) vide Бугарин: 
„„Стаде ceama дванаест иљада 
„Те гледају коња у Бугара — 
»Повалисе међу ђевојхама 
„Бе сотео коња од Бугара — 

Бугарсње, п, Daê @шдал{еп, muta- 
tio іп Bulgarum. 

Бугарин, m. der Bulgare, Bulgarus. 
Бугарити, им, у impf. gum Bulgaren 

тасфеп, facio esse Bulgarūm. 
Бугаришисе, имсе, у г, impf, ein Buls 

gar werden, бо Bulgarus. А 
Бугарка, f. die Bulaarin , Bulgara, 
Бугар-кабаница, f (ст.) ein Bulgarens 

Mantei, pallium bulgaricum : 
„А сер свега бугар-кабаннцу — 
„Скиде с леђа бугар кабаницу — 

Б ггарска, f die Duigarey , Bulgaria. 
Бугарски, ка, во. 1) буда ф, bul- 

garicus, 2) аду: .bulgarilh , bulgariae 
Бугарчад, f. (coll.) junge Bulgaren, 

júventus Bulgarica, ; 
Бугарче, sema, n. ein junger Bulgar, 

Bulgarus puer, 
угарчица, {Бугарчица) f. dim. є, By- 
гарка. ; 

Бул, шепп анф, quamquam (еїаеп Пф 

fo viel alê буди, её fep, esto), cf. mya. 
Буда, ї, (у Сријему, y Baun. и y Ban.) 
ФоГираагеп : Gewölb, taberna үаѕо- 
rum ligneorum. € 

Будак“, ш. vide шрнокоп. 
Будала , f. Der Thor, stultus. | 
Будаласт, ma, шо, thõriht, stultus, 
Будалаш, m. #9ӧгіфгег Menfh, homo 

stultus, | [© 
Будалаштина, f. Thorheit, stultitia. 
Будалина, f. augm. 9. будала, 
Будалисање, u, dag dumme Reden oder 

Thun , ineptia , sermo stultus, 
Будалисатиу лишем, у. impf. thöriht 

fprechen, stulte loqui, 
Будалити, им, vide будалисати. 
Будаљсње, n, vide будалисање. 
удан, дна, но, таф, vigil. 

Будац, буца, m ћурак, шукац, mye 
ран, der Truthabn , gallopavo. 

Будење, n. Dag Wedden , excitatio. 
Будија, f. Кура, Курка, шука, ми- 

сирка, пура, пурка, die Trutbens 
пе, gallina indica. | 

Будїм,т.діе Stadt Ofen in Ungern, Buda, 
Будимац, мца, m. der Ofner, Budensis, 
"Видапив, 

Будимпр, т.еіп Manngname, nomen уігі, | 
Будїмка, f. die Ofnerin , Budana, 
Будимлија, f. cine Art Aepfel, pomi 

species. 

Будимлија , f, vide Будимац. 
Будимски (Будимснкӣ), ка, ко з) Ofner', 

Budanus. 2) аду, дай) Ofner Urt, more 
Budano. 

# 
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Будињи , ња, ње, H, п. јаје, болест, 
Dem Truthahn aeböriy, gallopavonis. 

Будионїк, ш. по намастирима она 
"даска, што у њу лупају у јушру 
да се буде калуђери, der Weder, 
expergefactor, АА 

Будисав, m, ein Mannsname, nomen viri, 
Будити, им, у. impf, megen „ excito, 
Будитшисе; имсе, у. т. impf. erwaz 

then, evigilo. 

Будући да, indem, cum, (ital. essendo 
che —) 

Буђење п, vide, будење. 
Буза *, f. 1) ein Getrånë aug  Kufuruz= 

brot und Waffer,, potio e pane zeae et 
aqua 2) брезова, Der Birfenfaft, suc- 
cus betulae. $ 

Бузаци]а*, m, der буза: Бапфїег, qui 
vendit potionem e pane zeae, 

Буздован, m, eine Art Keule, clavae 
genus. 

Булн, m. ein groes Fubrmannspferd, 
DMeflenburger, (ein Kärntner), equus 
yecturarius , jumentum, ~ 

Буињи, ња, ње, н. I, трава, ®@їп 
Glob gehörig, pulicis. 

Ђујад, f. vide папрат. \ 
Бујадњача, f. vide, папратњача, 
Бујање, n. vide бучање, 
Ђујати , ји, vide бучаши, 
Бујашка, f. vide папрашка. 
Бујити , им, ү, impf. cf. пајипи. 
Бујица, f. Regenbach , torrens. 
Бујур“, nimm, апае ğitıaccipe et manduca: 

Баба: Бујур Муса вупуса« 
Турчин: Нена Gako и меса. . 

Бук, m. der Ort ред Wafferfals, mo 
Daê Waffer im Jalen tofet, locus ca- 
taractae stre pito sus; онђеубуку 
има пасшрме. 

Ђука, f, das Фере Пе, mugitus. 
Букагије*, f. pl, vide пушо. 
Букање . п. das rülen, mugitus, 
Букара, f. у Сријему је обичај да се 

уз месојеђе свако вече скупе Ђевој- 
ке (мале и велике) и младе (а и од 
мушкиња дође ђекоје), насред ce- 
ла, па наложе ватру (помајвише 
од Бубрета и од смешлишта) и 
око ње играју и пјевају; и шо се 
зове букара или вашриштше 
(ајдемо на букару, пјевају Беца на 
бунари), 

Ђукарење, п. daS Brähnen ,. subatios 
Ђукаритисе, puce, у. г. impf. брађиеи, . 

subo (ооп ©сфтреіпеп). _ 
Ђукаши, бучем, v.impf, бе еп, mugio, 
Букач, m. der Brüller, mugitor (yom 

©ф{еп). 
Буква, Ё die Budhe, fagus, 
Буквар, m, das 2596 Огф, abeceda- 

rwm, 

# 
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ler, puer elementa discens. 
Букветина, f. апрт,'), буква, 
Буквик, m, der Budenmald, fagetum (2), 
Буквић, ш, junge Budhe; fagus parva. 
Буквица, f. 1) dim. у. буква. 2) буков 

жир, Die Зифесфег, glans fagina 3) 04$ 
„ 195 6, elementa.. - 
Буклија “, vide плоска. 3 
Букнуши, нем, у. рї, 1) aufmuen, mu- 

gitum edo 2) auffodern, exardesco. 
Буков, ва, во, buden, faginus, 
Букова, f. мали намастирић код He- 

готина. 
Буковац, вца, m, 1) ЗЗифентаћ, ba- 
culus faginus. 2) извору Јадру у 
Тршићком пољу. 5) село y Срије- 
му (близу Барадина). 

Буковача, f. der Budhenftod, baculus 
faginus. \ 

Буковина, f, der Buenos, lignum fagi- 
num, ; 

Букреш, m. Фибитејфе, Bucurestinum 
urbs Valachiae. 

Букшење, u. (Рес.) vide букћење. 
Букшетши , кглим, (Рес.) | vide бук~ 
Бунктитши, им, (Срем.) па 
н п. (Ерц.) da Форстп, ar- ̀  

ог. 

Букварац, рца, m. бег 15 6: ©» 

Букћети, кшим, у, impf. (Ерц.) [92 
dern, ardeo. 

Була, f. vide Туркиња. 
Булажњење, п, 
Булазнење , m. 
Ђулазнити , им, vide бунцаши, 
Булумаћ, m. некакво јело од брашна: 

A. Шта си jeo? 
Б. Сатримачка и булумаћа. 

Буљење, n. daS Hervorrefen der Au- 
“деп, ехѕегііо oculorum: 

Буљиока, f. (ст.) die die Augen Бегоог= 
гесе, quae exserit oculos: 

››Курвина буљиока — filt der Krebs 
den $го{ф. 

Буљиши, им, у. impf, m. j. очи, Die 
Augen ђегоогтефен , exsero oculos, 

Буљубаша“, m, Anführer eines буљук, 
dux turmae , centurio. | 

Буљубашин, на, но, deg буљубаша, 
centurionis., 

Буљубашиница, f. die Hauptmannsfrau, 
uxor centurionis, 

Буљубашица, m. dim. №. буљубаша, 
Буљубашовање, m. dag буљубаша- 

Geyn, centuriatus gestio. ; 

vide бунцање, 

Буљубашоваши, шујем, ү. impf. ih 
біп буљубаша, sum. centurio. 

Буљугбаша, ш. vide буљубаша mit 
alen Ableitungen. 

Буљук“, die Ghar, Trupp, turba, turma. 
Бумбар, m. die Hummel, apis terre- 

siris Ling. 
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Ђумбарање, п, das дштрје ©ргефеп, 
паф Art бев Hummelgemurrs, murmur. 

Бумбараши, am, у. impf. дитрі fpre- 
hen, wie Die Hummel fummt. 

Буна, f. der Aufruhr, seditio. 
Буна и Буница, двије воде у Ерце- 

говини. | 
Бунар *, m. der Brunnen, puteus. cf.cmy- 

денап. 
Ђунарић, m. dim. 9. бунар, 
Ђунарски (бунарски), ка, ко, н, п. во- 

да, Brunnen- Waffer, aqua putealis. 
Бунап и буница, in der Redensart, o6- 
ишао je бунца и бунипу, von einem 
Фадаћинфеп , undique est vagatus. сї. 
Буна и Буница. 

Бунгур, m. (кукурузан или шеничан) 
die ©гӣве, айса (2). 

Бунгуріње, п. da Grügemahlen ali- 
catio (5); 

Ђунгурати, ам у. impf. Grüge mablen, 
crassius molo: не може воденица да 
меље, него бунгура. 

Ђунгурац, рца m. dim. gon Јунгур: 
`Ручку бунгурца, вечери ни к''ца. 

Бунда, f. (у Сријему, у Baun. и у Бан,) 
Der Феі, vestis реШсеа. cf. ћурак. 

Бундеба, f. бег Kürbis, cucurbita melo 
Linn. 

Бундевица, f. dim, y. бундева. 
Бундевски, ка, ко, н.п. цвијет, Kür- 

bis : Blithe , cucurbitarum, 
Буника, f. раб Dilfenfraut, hyoscya- 

mus Linn. 
Бунина , Der Dünger, stercus. 
Ђунити, им, у. lmpf, aufwiegeln, 

concito, 
Bynumace, имсе, у. r. impf. {ih em- 

pören, imperium frango.: 
Бунбван, вна, на, aug Dem ©ФфГа{е 

auftaumelnd, e somno excitus, extur- 
batus, 

Бунціње, n. Daê Neden wie aus Dem 
(гаје, somniatio. 

Бунцати, ам, у. impf. говорити KO- 
јешта, као у сну, wie aus Dem 
Gdlafe reden, loqui фчаз e somno. 
Бунца као баба у болести. 

Буњиште, n. Der Ort, wohin Das 
"UAustehriht geworfen wird, locus quis- 
quiliarum , fimetum, 

Бура, f. der Sturmwind, procella. 
Бурав, ва, во, Plein, und дкобрацд!а, 

ро5Шиѕ et ventrosus, 
Бураг, m. Der (Thiers) Magen, venter. 
Бурад, f. (coll) Fäffer, dolia, 
Ћуразер", m, vide брат. 
ђураћ, m., WMannname, 

VIrl. 

Бургија *, f. мали а por. Die Plein- 
ite Art Bohrer, terebra minima, 

Бургијање, n, vide бушење, 

nomen 

Byp Буг 6 
Бургијати, ам, vide бушити. 
Бургијаш, га, 1) ein Menih, der übers 

al hberumfommt, homo circumfotanê= 
us. з) Gdhweinmäfler (in Serbien); 
proxeneta ѕоагіиѕ. - Аз 

Бургијца, f. dim. y. бургија, 
Буре, ema, п. баз ağ, dolium, 
Буренце, ema, n. dim, у. буре. 
Бурликање. n. eine Art ђешепреп Weis 

пене, fletus genus. 8 

урликаши, личем, у, impf, ђешенд 
weinen, plorare. 

Бурљање, п, das Herumwithlen іп 2 
figen Dingen. scrutatio in jusculo. 

Бурљати, ам, у. impf. þerummüblen 
in у Пупаве еп , scrutari in Jusculo, 

Бурма“, f. з) ein glatter Fingerringk 
annulus. 2) Сфташђе, cochlea: о» 
шворасе na бурму. | 

Бурмут *, т, der ©фпир{їТабаЁ, nico- 
папа sternatatoria. 1 

Бурмутица, f. die Tabafdofe , сарѕи- 
ја nicotianae. 

Бурмупија“, m. Der ©фпирібабаё= 
fabrifant, venditor nicotianae. | 

Бурњак , m. vide дуждевњаћ. 
Буро, m. der Didwanft, abdominosus, 

ventrosus. 

Бурунтија“, f. Befirsbrief edictum veziri. 
Бурунџук *, т. танко бијело свилено 
платно, Geidenleinmand, (zu фета 
деп) byssi ѕегісеае genus. 

Бус, т. in Dem Rätþfel, Назимац кус 
копа бус под кошлокрповом кућом. 

Бусање, п. Daê ©ф!адеп auf die Bruft, 
planctus. 

Бусање, n. рад Bededen mit Жајен, 
caespitatio (?) 

Бусаши, ам, v. impf. mit Фајеп be- 
deden, caespitem congero. 

Бусатисе, амсе, v. v. impf. fih auf 
die Bruft flagen, plangere: бусасе 
рукама у прси. 

Бусси , m. Der Жајси, саезре5. 
Бусенит, ша, шо, rafenrcih, caes- 

pitosus. 

Буссње, n. (coll). der Жајепђацје, caes- 
pites. 

Бусија*, vide Der Hinterhalt, insidiae. 
cf. засједа. | 

Бут, та. бес Зфи еп, perna. 
Бутина , |. augm. y. бут. 
Бушић, m. dim. $, бут. 
Бућоглав, ва, во, д] vom 5орѓе 

der (Gule, epithetum capitis bubonis £ 

„Ид одашле сово бућоглава = 
Буцање , n. vide дератье т. 
Буцати, ам, vide дерати т. е 
Бупмаст, та, то, voll im еф, 

facie obesa. 
Буцов, m. eine rt Heinen Fupfifhes ¢ 

pisciculi genus: 
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' Буцбван, вна, но, н. п. нераст (кад 
се букаре крмаче), brunttig, subans. 

Бучање, n. н. п. главе „рав DummfeDit 
реб Яорѓб; ğ B. vom vorher аедап» 
genen Raufhe, torpor capitis (а cra- 

pula). [ 
Бучаши, чи, у. impf. dumm (ери, 

“turbatus sum , їегүео: и сад ми бучи 
глава од јучерањег пића. 

Буче, чета, п, пиле од будије, Das кик 
bukn , pulias gallinae indicae. 

Бучевина, f. | 
Бучићи , m. pl (coll.) junge Зтибфиђа 
“ngr, pulli indici 

Бучнипа, f. Giqnename eines Wafferfals 
‘im Gebiete Zadar, Dorf Тржић, Bady 
їЖерави]а, nomen proprium catara- 
ctae, 

Bra; f. (у Бачкој и у Cpajemy) vide 
`ви]ача. 
Бук *, ш. vide угал. 
БупачиК ‚ m. dim. y, бума. ; 
B uysa, f Kühe mit Fleinen ббгпеги, fie 
{5 niht groß, aber gut, vaccarum 
genus, i ; 

Бушење, n. фав Bopren, Тегеђгацо, 
Бушина, f, ein Бф про für Сфаѓе, 
"convicium in oyes, Р 

Бушиши, им, ү. impf.. þopren, tere- 
brare, ا 

B. 
Бу, in, in (ријетко се говори, н. п. ва 

име оца и сина, и светога дуа ; ва 
исшину Божју (говоре попови и 
калуђери); ва славу и чест (кад 
чате славу, с!. слава), сї. у, 

Вабити, им, у. impf. loen, allicio. 
Вабљење, n. da8 Qoen, аПеспо, 
Баведеније, п. das Fet Mariä Reint- 

gung, purificatio B. V. M, (den 21. 
Усофетр.) | 

Вавск, тп, j. ва век, (Рес. и Срем.) 
vide вавијећ. 

Вавијек, тп, j, ва вијек (Ерц.), ewig, 
aeternum. 

Баволак, љка M, оно што се свала 
међу прстима, или у устима, ein 
Kügelhen, (von Brot u. 0. gl.) das 
man wifhen Реп Fingern drept, glo- 
bulus сопуојићи5, 

Вавољење , n. dag Drehen cines Rügel- 
hernê џоуфец den Fingern, conglobu- 
latio. 

Баво»иши, им, v. impf. ваљаши 
штпогођ међу прстима, или у yc- 
тима, ein иде феп zmifhen den у ша 

__ gern Òrehen, conglobulo, 

Ваган, m, 1) муеражишна, ein @е{ге{> 

„т 
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ретаћ, mensura, 2) (у Еру.) чанак, 
eine hölzerne Shüffel, scutra lignea. 

Вагаш, ш. das Geleife, orbita. 
Багов, т. (у Cpajemy), eine Artgroğen 

Winzermejfers, zum ЗфШфис ел, 
scalprum arundini ѕесапдае. 

Вада, f. vide pon. 
Бадити, им, у. impf. herausnehmen, 

promos i 

Барон п. рад Herausnehmen, prom- 
по 

Базда, (y Ерп.) vide свагда. 
Баздан (вас дан), Den gangen Tag, toes 

tam diem. 
Basha, f. намасшир у Босни (може 

биши гда је сади пуст): 
„И Вазућу крај воде Криваје — 

Ваиз”, ш. der Prediger, praedicator : 
„АЁ нама брже опе и ваизи — 

Bann, adj. дес]. fein, elegans „excellens, 
Ваистина, m, WMannsname ; nomen 

viri: 
„ Па дозива слугу Баисшину: 
„Ваистино моје чедо драго! = 

Ваја, f. hyp. y. Василија. 
Вајат, m. vide клијеш. 22279ӱ- و ےک 
Вајатина, f, augm, у. вајат. 
Вајашић, ш. dim, y. вајат. 
Вајашсви, ка, ко, н. п. врата, Ram- 

тег, Kemnat:, cellarius, ай сеПапа 
pertinens. ; 

Вајда“, f. Nuken, utilitas. 
Вајлица, f. dim. y. вајда, cf, главе 

ница. | 
Вајкање, п. рав би фи аеи, jemand 

niht nah feinem Wunfh bewirthet и 
Baber, excusatio de coena minus 
lauta, 

Вајватисе , амсе, у: г, impf, fih ent- 
fhuldigen, Daf man Jemand niht nad 
feinem Вип bewirthet, excusare se 
de coena minus lauta, 

БО. a hyp. 9. Василије. o 

Вала, f. т) ђав доб, iaus, 2) as Roben, 
NďNëhmen , laus, / 

Вала“ , рер Gott! ћегсје ! 

Валаке“, f. pl. раз Werkzeug um Die 
ие zufammen gu winden, бер Der 
Padogenfirafe, instrumentum pedibus 
ligaadis ад feriendas soleas, cf. фалаге. 

Валинва, f. (у Сријему, у Бачк. и y 
Бан.) der Fehler, Mangel, vitium 
defectus. > 

Валити, им, у. impf, [обеп, rühmen, 
laudo, 

Балиши, им, 7, 
Baur. и у Бан.) f e D Геп, labor; desum, 

Валишисе, имсе, у. г impf. fih loben, 
rühmen, praplen , зе laudare, Ко сева- „ 
ли, сам се квари. 

Валов, m, alyeus, der Ффрал а. а 

pf. (у Сријему у 
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Валдвит, ша, то, теПептеф, undo- 
515: 

„ Валовиту Дрину пребродише— 
Вілповоњ n, мала варошица у Славо- 

HHJH, 
Ваља, f. das Zündloh (an der Flinte, 

Kanone), foramen incendiarium, 
Валак, ка, Daê Propfreif, surculus. 
Баљдн, на, но, wader, probus, 
Ваљање, n, da Wälzen, volutatio. 
Ваљарида , die Walfmühie, fullonica, 
Ваљати, ам, v. impf. з) wälzen, уо« 

luto., 2) сукно, Walfen, subigo, 
Баъати, ам, v. impf. т) werth [еђи, 

valere : ваља cmo дуката, ваља Ias 
рева града. 2) ваља ићи, nian тив, 
oportet ; коњ ваља, љеб ваља, Pferd 
ооппб еп, Brod vonnőthen , ваљаће 
то мени. 

Ваљашисе, амсе, у. r, impf, fih wäl- 
561, volutare se. 

Ваљевац, вца, т. einer von Waljewo. 
Ваљевка, eine von УВаео. ' 
Ваљево , n. nom, propr, einet Stadt in 

Serpien : 
„ Полећела два бијела голуба 
„Од онога ваљенога Ваљева — 
Баљевски, ка, ко, von Ваљево. 
Ваљење, п, Вав Qoben, laudatio. 
Ваљушка, f. (oftere. бес Knödel), 5106, 

globulus e farina , раѕ ив. 
Ваљушкање, п. dim, №. ваљање. 
Ваљушкати , ам, dim, у. ваљати. ` 
Ваљушкатшисе, амсе, dim, у. ва- 

љатисе. | 
Вамилија, f. (уСријему, у Baur. и у Бан.) 

die Familie , familia, cf. кољено, лоза, 
Вампир, m. vide вукодлак. 
Бан, (y Ерп.) 1) alê, auger, praeter ê 
„Ништо љепше ни красније, 
» Ван чарапа и опанак. 
2) ван да, aufer wenn , nisi si, i. д. већ 
aKo, 

Бандрша, f. vide ваша, 
Бара, f. vide варица : наврела Bapa og, 
Дундулова дола (у приповијетни). 

гес ара, m, Peterwardein, Petrovara- 
mum, 

Варадинац, нца, m. Der Peterwardei- 
пег, Petroyaradinensis. 

Варадинка , Die Petetwardeinerinn , Pe- 
trovaradinensis femina : 

» Платно бели Варадинка Мара 
„На Дунаву према»Београда — 

Варадински, Ka, ко, Peterwardeiner я, 
Petrovaradinensis. 

Бараждйн, ш. Waradin, Матав тит, 
Вараждинац (нца), човек из Вараж- 
дина. Вараждинсни, һа, ко, YON 
Вараждин. 

Варак" , m. da8 Жашфаор, Flittergold, 
ргас!ва auriçhalci, 

Варакање , п, Dag Ausmeiden, declinatio. 
Варакати, ам, у. impf }еїпет ацёзиг 
Баракашисе ‚аме. у. поре, f weihen {из 

феп , declino aliquem, T 
Вараклеисати, леишем, у. pf. у. impf. 

mit Flittecgold beleben, bractea auric< 
chalci induco. | 

Варакли“, adj. mit sapan überzogen, 
bractea aürichalci inductus : 

„ И дај мени варакли преслицу — 
Варалица , fx Вее тиде ф, fraudulentus, 

(218 Uppofition). 
Варање, п. рад Betrügen, deceptios ~ 

Варати, ам. ү,1шрї, бен ледеп , десіріоь, 
Ва ратисе, амсе, v.r. impf. fih täufhen, 

"Фестрлог. Й 

Барварӣн, т. (беле ап Der Morawa 
bei Сталаћ. „Б 

Барварица, f. dim. 9. Варвара (Barbas 
та) само у овој пјесми: 

» Варварица вари, 
„ А Савица лади, 
„ Николина куса, сЁ. варица, Q 

Варенӣк, та. вруће замеђено и заби~ 
берено вино, што се по обичају 
пије на Божић прије јела (у Cpm- 
jemy и у Baun.) eine Art Weinfuppe 
mit Honig und Pfeffer, befonders auf 
Weihnachten üblih, potionis genus. 

Бареника, f, warme Wilh, lac cale- 
factum, 

Бареһе, n. 1) дав Kohen, cocto. 2) 
варење. Украо калуђер с arom 
козу, па дали да се кува и пече , а, 
они отишли да служе летурђију. 
У један nym калуђер повиче из ол- 
mapa (као да wama нешто): „haue 
Ђакушти ! отиди обиди: печели се 
печење и варили се варење“. А Ђак 
му одговори: „Оче дуовни! дошао 
човек, па познао роге и ноге, и эд= 
нијо весе,“ 

Варзило, n. Ме гаје, (RFärbemittetl - 
von Brafilienpolg,) color ligni brasi- - 
liani. КМ 

Вариво , n. Hülfenfrüchte, legumina. 
Варин дан, на дне, m. Gt. Barbaras 

Tag, dies festus 8. Barbarae. 
Вариши, им, v. impf. foen, coquo. 
Варитисе „ пмсе , у. r. impf. Ёофеп, бег 

den, coqui. 

Bapuhân, m. eine Urt Getreidemağ (Hers 
%—0010іпа), mensurae parvae genus : од 
шиника варићак (у приповиуешки); 
већ је прднуо у вариКак. 

Варица, f. (dim. у. вара?) жито што 
се по обичају кува ма Барин дам: 
метнесе у један лонац, или у KO- 
mao од свакога жита и варива те 
се скува заједно , па се једе послије, 
други и трећи дан, пошто се о- 
лади; и зашо се ијера; 
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› Варварица вари, 
„ А Савица лади, · 
›‚ Николица куса. 

- Варица се обично, готово свуда, 
пристави јоштп y вече (у очи Bapu- 
на дне), па се у јутру гледа с које 
је стране наврела , me на оној стпра- 
ни сију жиша оне године: зашто 
кажу да Ке онамо најбоље родити. 
„Наврела вара од Дундулова дола 
(приповијетња Ерпеговачка)“ Das 
белфг, fo auf Barbara йб) ift, fer- 
culum solemue die festo S. Barbarae: 
 : Поручује Барипа Божићу„۾,

› Пошљи мене од прасца ножицу, 
» Да зачиним варицу шеницӯ. 
(пјевасе Божићу послије варина дне) 

Варјача , f, бег Kodlöffel, ligula. 
Варна; f. da8 Shman;tüd vom Иде, 

cauda. Варка пред Марка. 2) (im 
Сегре) Der Hintere, родех, praeser- 
tim feminarum, 

Варнипа, f. der ўипЁе, scintilla, 
Варничав, ва, во, H. п. барут, funtfig, 

viel бипёеп fprühend; scıntiilosus (?), 
Варош“, f. Die Stadt, urbs. 
Варошанин, m. Der Etädter, urbanus, 
Варошица, f. dim. у. варош. ١ 

| Варошка, f. Die Stadterin , urbana, 
Варошкп, Ka, KO, +) ftadtifh, urbanus. 

2) аду. арф, urbano more. 

Варошчад, f. (coll.) die Gtadtfinder, 
Juventus urbana, ; 

Варошче, чета, n, Das (ар пр, ju- 
venis urbanus. | 

Варошчица , f. dim. $. варошка, 
Вас, vide сав: | 
» На алатӯ , вас у чистом злапту--- 
» Вас му воњиц у крв огрезнуо — 
Васа, (Рес. и Срем.) улде Васо. 
Василија, f. Заа, Basilia. 
Васиљије, т. 3ай іц, Basilius, 
Васиљ, т. vide Василије. 
Васиљица, f. колач што се по оби- 

. , Hajy мијеси на мали божић, eine Art 
°` Сфдтацвтс auf den ај ад, panis 

S. Basilii (7). 
Васиони свијет, Die дапзе 8016, orbis 

` terrarum (cf. 5Јау.вселенная:, dDa$ der 
griehifhen оѓхоошёутп wörtlich ent- 
fpridt). 

Васко, ш. Mannêname , nomen viri (9, | 
‚ Василије). ; 

48 Васколик, ка, ко, дап; , totus quantus. 

Васкрс, m. еги, pascha, Ha ga- 
· Васкрсеније, n. |скрсеније треба сва- 

ко да узме навору: зашо у Србији 
зађу пред васкрсеније по селима 
намастирски ђаци с котарицама 
ше дају навору за јаја. О васкрсе- 
нију се шуку шареним и првеним 
janma, ш. j; ударају връовима јаје 

Вас Ваш 62: 

о јаје, па које се разбије оно узме 
омај који је разбио. То чине код 
намастира и код цркве и непозна- 
ти људи ,али треба најприје да BH- 
де јаја један другоме: зашто нези 
пробију јаје од оздо ше исциједе 
жујце и бјеланце, па налију воска 
да је шврђе. Од васкрсенија до 
Спасова дне говорисе , кад се двоји- 

Ha срету на пушу, или кад који 
коме дође у кућу, рис шос £a- 
скрос (мјесто добро јутро, nomos 
Бог и добар вече), иодговарасе ва 
истину васкрс; тако и кад се 
“бше Ya yjecmo спасујсен на 
ЗА р ав ље» 

Васкрснупши, нем, у. рї. (vom Tode) 
Surerfteben ‚ resurgo, | 

Васкрсбвање, n. Dag ўеђеси der Oftern, 
celebratio paschatis. 

Васкрсовати, сујем, v. impf. unò рї. 
Pie Dftern зибтиден , celebro pascha. 

Васо, m. (Ерп.) hyp. 9. Василије. 
Васоје, m. Убанибпате, nomen. viri- 

Васојевићи ‚т. pl. Gegend und Stamm 
ап der renge gegen Montenegro: 
„Пред њу memnu Mymana Лазара: 
„Чер је Лазо од Васојевића — 

Ват, m. Die Klafter , decempeda. 
Bamâme , n, da Gangen, captatio. 
Bamams, ам, у. impf. fangen, capto. | 
Башишисе, имсе, v, т. pf. брда, по- 
Сла, dazu fommen, шраге ог, aggredior. 

Вашљика, f. ein @фе Holz, pars ligni 
secta. ; 

Bamo», m. Mannsname, nomen viri. 
Ватра, f. Das ğeuer, ignis. cf. огањ. 
Ватраљ , m. die Geuerfhaufel, batillum. 
Ватрен, на, но, feurig, igneus. 

`Ватрица; f. dim, еіп fleines Feuer, 
iguiculus. 

Ватритшше, п. Зенестабе, ustrina. 
Тражиши вашре на лањском Ba- 
тришту. 

Ваћел, m. 
Ваћов, m 
Ваш, f. vide уш. · 

Ваша (или вандрша), f. комад коже 
што се одадре с тела, еіп © 
абдејфипђепе Haut, frustum cutis de- 
tractae. Који се расрдн да му ода- 
дремо вашу (у приповијетшки). 

Вашар, ш. (у Сријему, у Бачк. и у 
у Бан.) der Martt, die Meffe, nun- 
dinae. Kome вашар капу купује, ом 
гологлав иде. сї. панађур. 

Вашарење „п. daS Martena, nundinatio. 

Вашарити, им, у, impf, аг, Mefe 
halten, nundinor, , 

Вашариште, n, der Ort wo Marte 
(Mefe) gehalten wird, locus nundi- 
дагшш, : 

vide убрадач. 
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Вашарнї, на, но, н, п. доба, Markt- 
tef =, nandinalis. | 

Башарпија, m. Det беп Marft, die 
ређе , Бејифе, nundinarius, 

Башина, f. грање сирово, фаіфіпеп, 
fascis virgultorum. 

Башица, f. као мала чибуљица, што 
изиђе на нози под кожом па серби. 

Башка, і. vide псето. 

Вашљив, ва, во, Vide ушљив. 
Вішљивац, вца, m. vide ушљивац, 
Вашљивица , f. vide ушљивица. _ 
Бєверица, f, (Рес. Срем.) vide вјеве- 

puna. 
Bera, да, до, vide Bem. 
Велар, дра, po, Beiter, serenus, 
Веденлк, m, eine Art Piftole (von Bes 

перја), teli minoris genus. 
Веденјчви, ва, RO, H. п. пиштољ, 

злато, Benetianer :, Venetus. W 

Бёднуши, нем, (y Ресави и у Лије- 
вчу) vide виђети. 

Ведрина, f. die Heiterfeif , serenitas. 

Ведриши, им, у. impf. þeitern, ѕе-, 
reno. Види онај, који ведри и 06- 
лачи. 

Бедритисе, puce, у. г. impf. ¢8 wird 
beiter, serenatur соејат, 

Ведрица, f: vide ведро 1. 
Ведро, п. т) дрвен суд водени, Det 

95а егеїтег, situla. 2) на бунару, 
der Waffereimer, situla. 5) (у крајини 
Негошинској) мјера од 12 ока, (і: 
mer ооп 12 Mag, amphora: пошто 
је ведро вина: 

Вёз, m. die Stiderey, pictum per acum. 
Везак, ска, m. hyp. №. вез: 
„Везак везла ceja Тефтедара — 

Bésame, n, даб Hinden, ligatio. 
Везатши, sexem, v. impf. binden, ligo. 
Безатисе, ежемсе, у. г. impf. {ih 

mie gebunden verhalten, ligor: веж 
ce! ruft Der Räuber beim Eintritt ing 
Зацв. 

Везење, п, Daê Stien, pictura рег 
acum. 

Везилац, зиоца, m, ш. je што веже 
виноград. 

Везпља, f. die Gtiderin, quae acu pingit. 
Везир“, т. der Befir, vezirus. 
Безирев, Ba, BO, vide везиров. 
Безиревица, vide везировица. 
Везиров, ва, во, deg Befirê , veziri. 
Везировица, f. die Frau des Befirê, 

veziri Uxor. 

Везирски, Ka, KO, 1) Befirz, veziro- 
rum. 2) wie ein Befir, more veziri, 

Везирство, n. das Befirtpum, vezira- 
tus : 

‚Дао би му на Босни везирство — 
Вејавица, f. (Рес. и Срем.) yide вија- 

вица. 

збу 
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Вејање ‚п. (Рес. и Срем.) vide вијање. 
Вејаши , јем, (Рес. и Срем.) vide Brie 

jams. Ми 
Век, m, (Рес. и (Срем) vide. вијек. 
Век, m. | козји глас, dag Medern, mu- 
Века, f. f titio. 

Већавица, f. коза, ће Meerin (al3 
Appofition von der Ziege), mutitrix. 
cf. бевавица, 

Векетање, п. баё Medern, mutitio. 
Векеташи , векећем, у. impf. medern, 

mutio. 
Векнупи, нем, v. pf. medern , matio. 
Вековање , n. (Рес. и Срем.) vide је= 
ковање, 

Вековати, кујем (Рес. и Срем.) vide 
вјековати. 

Вела, f. die Arf, Gattung, genus. 
Веле, (cm.) gro, magnum : | 
„О мој вранче веле добро моје — 

Велен, (CTE) 
„Ој девојко селен'велен ! 
„Не узвијај обрвама — 

Веленац, нца, m. (у Сријему) vide ша» 
реница. d i 

Велигдан (велики дан), m. (доље пре- 
ко Мораве) vide васкрсеније. 

Велика, f. Frauenname, nomen femi- 
пае. 

Велика неђеља, f. die Charwome, heb- 
domas antepaschalis. 

Веливачав, чва, KO, augm. $. велићи, 
ерт groß, valde magnus, vastus. 

Велики (comp. већи), ка, ко, 1) grof, 
magnus, 2) у велике, reht mitten drin, 
magnopere, 

Белим, vide вељу. 
Велимпр, m. Убапивнате, nomen viri. 

Величање, n. dag Grofthun, ostentatio- 
Величатисе, амсе, у. г. impf, дтофеђип, 

ostentare se. 

Величина, f. Die Gröğe, magnitudo, 
altitudo. 

Величко, m. Manngname, nomen viri. 
Велћер, m. (öfterr. Der Feldfherer), Der 

©bhirurgug , chirurgus. 
ВелКеров, ва, во, ђев Chirurgug, chirurgi. 
Велћеровипа, f. die rau des бртитг 

gu, uxor chirurgi, 
Велћерски, ка, ко, 1) ср сита ф chi- 

rurgicus. 2) аду. сиса ф, chirur- 
gice, 

Вељача, (једни говоре и авељач 
овељача) vide бабини укази И 

Вељко (Вељко), ш. Manngname, po 
VIr. 

Вељу, (Ерп.), велим, fagen, ajo, dico. 
Венац, нца, m. (Рес. и Срем.) vide 

вијенац. 

Вендрек, m. дег Зађићеф, signifer. 
Вендреков, ва, во, de$ Fäpndrihs, 

signiferi, 

— 
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Вендрековица, f. diè $йрпдгїф&+фган, 
uxor vexilliferi. 

Венсње, р. dag Welfen, marcor. 
Ђенути, Benem, у. impf. welfen, marceo. 
Венчавање, n. (Рес. и Срем.) vide вјен- 

чавање. - 
Венчаваши, ам, (Рес. и Срем.) vide 

вјенчавати, 
Венчаватисе, амсе, (Рес. и Срем.) 

vide вјенчаватисе. 
Венчінӣ, на, но, (Рес. и Срем.) vide 

тленчани. 

Вснчаниуа, f. (Рес. и Срем.) vide Bjen- 
чаница. 

Венч5ње, n, (Рес. и Срем.) vide Bjen- 
чање. 

Венчати, ам, (Рес. и Срем.) vide Bjen- 
чати. 

Венчатшисе , амсе, (Рес. и Срем.) vide 
вјенчатисе. 

Béma, f. (у Сријему, у Baus. н у Бан.) 
die Beceren ооп Wacholder (zum 
апфегп,) baccae juniperi. 

Веома, febr, valde. 
Вепар, пра, m. крмак, бравац, нази- 

мац, dag Зе  (УКаинсфен), porcus. · 
Вера, f (Рес. и Срем.) vide вјера. _ 
Веран (веран), рна, но, (Рес. и Срем.) 

vide вјеран. 
Верање, n. das ђентИфе Umhergehen, 

clandestina circuitio: 
Вератисе, ремсе, у. r. impf. криши- 

се, провлачитисе, ђетиф umher- 
аеђеп, clam circuire : 
„Не чудимсе лији ни Бердану, 
„Већ се чудим зецу и rakama; 
„Куд се вере како не издере — 

Вергија“, f. vide пореза. и«—#222#, 
Вергијаш, m. der Der пореза иес!) їз 

fen ift, vectigalis: “ 
„A Турака Јањи донесоше 
„Пеш стотина онђе укопаше, 
„Вергијаша ни носили нису — 

`Версница љуба, f. (сш. Рес. и Срем.) 
vide вјереница. , 

Вересија, Kredit, fides: узео на Bepe- 
сију ; ошишао да купи вересију. 

Вериге, f. pl. die Kejfelfette, catena е 
qua pendet aenum. 

Верижице, f. pl. dim. у. вериге. 
Верижњача, f. der Balfen, ап dem die 

KeffelEette Vefeftiget ift, trabs e qua 
pendet catena aeni, 

Верица, f, dim. $. вера. 
Веркање, n. dim. $. верање. 
Веркашисе, амсе, dim. 9. вератисе. 
Вермати, ам, у. impf. achten, тисфеел, 

curo: он њега не верма ни у што. 
Вермаш, ш. (ст.) der 56 0ота фа , 

summus dux exercitus $ 

| „„Вермаш оде Нишу и Видину; 
„узе Ниша, не може Видина —_ 

* А ` 
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Берност, f.(Pec. и Cpem.)vide вјерност, 
Веровање, n. (Рес. и Срем.) vide вје- 

ровање. , 
Веровати, рујем, (Рес, и Срем.) vida 

вјероваши. 
Веровишица, f. vide Вировишица. 
Верта, f. (у Сршему) а) das ўйсѓёнф, 

praecinctorium. 2) Die Fürtuhieinmand, 
lintem ргагсілсіагиѕ conficiendis: дај 
ми верше за кецељу. 

Вершен, m, Ме Krippe (der  Фебите 
Chrift). die die Офи паде ши Weih- 
nachten umherfükren, praesepe Christi, 

Веругање, n. рад SHlängein, sinua- 
по: 

Веругатисе, амсе, у. r. impf. fih 
{Ф1айпвеЇп,‚ sinuari. 

Вес“, m. daê го е türfifhe Жаррфеп, ga- 
lericulam turcicum. 

Béca, m. (Pec. и Срем.) vide Beco. 
Весела, f. Yrauenname, nomen feminae. 
БВеселин, n. УЖапивпате, nomen viri. 
Веселипи; им, у. impf. freuen, gau 

dio afficio: 
Беселишисе, имсе, ү. r. impf. fih freus 

en, gaudeo. 
Весеъав, m. Паг: Kunde, hilarator. 
Весеље, n. 1) die $uftigfeit hilaritas. 2) 

Die Hodzeit, nuptiae. cf. свадба. 
Бесељење, u. dag reuen, hilaratio. 
Beceo, села, ло, т) Пуна, bilaris. Be- 

село срце вуђељу преде. 2) atmfeliqr 
miser; камо Maj мој весели брат? 

Весина, |, augm. у. вес. 

Весић, ш, dim, у. вес. 
Веслање, n, рав иде, remigatio. 
Веслаши, ам, у. impf. rudern, гето. 

24 ВЕСЛО, п. da Ruder, remus. у пјесма- 
ма пјевасе іп pl. и веслеша: 
„Дај ши мене ораову лађу 
„И веслеша дрва шимширова ~ 

Beco, m, (Ерц.) hyp. y. Беселин. 
Вести, везем, у. impf, |Нфеп, pingere 

acu, | 

Bem (Ерцеговпи говоре и Bera), та, 
шо, Alt, vetus. - | 

Ветар, mpa, m. (Рес. и Срем.) vide 
вјетар. 

Вешма, *, f. баё Fetma (Grief deg Mufti), 
res judicata а Muftio. 

Бёшре:ъьав, m, (Рес. и Срем.) vide Bje= 
шреак. 

Ветрењача, f. 
вјетрењача. 

Вешрёње, п. (Рес. и Срем.) vide sjem- 
рење. 

Вешрина, f, augm. $, -вептао. 
Ветриши; им, (Рес. и Срем.) vide 
вјешрити. 

Ветрић , m. dim, ә. ветар. 
Бешрбвит, та, шо, (Рес. и Срем.) 

vide вјешровиш. 

(Рес. и Срем. vide 
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Вешрдгоња, ш, (Рес. и Срем.) vide 
вјетрогоња. КУ 

Бетрометш , m, (Рес. и Срем.) vide вје- 
тромелт. 

ВЕЋ, 1) {фоп, јат. 2) fondern, sed: ни 
је mako, већ овако. 5)већ ако, auper 
mwenn, nisi si. 

Већа, f. (Рес. и Срем.) vide вијећа. 
Већање, n. (Рес. и Срем.) vide вије- 
Кае. 

Већати, ам, (Рес. и Срем.) vide suje- 
hams. 

Веће, vide већ. 
Већил“, m, der Stellvertreter, vicarius ¢ 
„Мустај - пашу царева већила — 

Беһма, mehr, magis, 
Бечање, п, баё Meern, mutitio. 
Вечаши, чим, у, impf, тефеги, шоно, 
Вече, вечера, n.) Der Abend, vesper, уез- 
Вечер, ри f. ўрега; аиф m.in: добар 

вече ! 
Вечера, f. dag 26епдејеп, coena (іп 

Gerbien das Hauptfeffen, alfo gan; - 
eigentiih die claffifhe coena). 

Вечеравање, n. раб Effen и Abend, 
соепайо. 

Бечераваши, ам, у, impf. паф(та[еп, 
соепог. 

Вечерање, n. рад Abendmalen, coe- 
natio (7) 

Бечерас, diefen Hbind, hac ves- 
Вечераске, f pera. 
Вечераши, ам, у. impf. ut. pf. abends 

та еп, соево. 

Вечерашњи, ња, ње, yon Фејет Abend, 
hujus уезрегае, 

Вечерин, m. Manngname nomen viri, 
Вечерњи, ња, ње, 26еп? >, }. B. 

Abendftern u. f. їр. vespertinus. 
Вечером, abend, vespere; 
„осади ми јутром и вечером — 

Бечит, та, шо, (Рес. и Срем.) vide 
вјечит. 

Всшала, £. (Рес. и Срем.) vide вјешала. 
Вешалица, f. (Рес. и Срем.) vide sje- 

шалица. 

Бешаве, n. (Рес. и} Срем.) vide в}®% 
шање. 

Вешати , ам, (Рес, и Срем.) vide sje- 
шати. 

Бешт, та, mo, (Рес. и Срем.) vide 
вјешт. 

Вештак, m. (Рес. и Срем.) vide gje- 
штав, | 

Вештац, вешца, m. (Рес. и Срем.) 
vide вјештпап. 

Вештина. f. (Рес. и Срем.) vide sje- 
штина. 

Вештица, f. (Рес. и Срем.) vide вје- 
штица. 

Вештпичина , f. augm. 9. вештица. 
Búsan, вка, m. Der Kibig, раүш. 

Биг Виђ 68. 

Вигањ, m. (у Сријему) dag Srauens 
Eleid, vestis feminae. 

Biram, гьа, m. vide ковачница., 
Вигови, m. pl. vide омче. | 
Вид, m. Daê Сеђеп, visus: тако ми вида 
очињега ; дошао за вида. 

Вид, m. WManngname, nomen vizi. 

Вида, f. Şravenname, nomen feminae. 
Видак, m. Manngname, nomen yiri. 
Видање, n. vide лијечење. 
Видар, m. vide werap. 
Видарина , f. уде љекарина. 
Видарица, f. vide љекарица. 
Видаши, ам, vide лијечити. 
Видач, ш. Фапивиате , nomen viri. 

Видело, n. (Рес.) vide виђело. 
Бидепи, дим, (Рес.) vide виђетн. 
Видешисе, димсе, (Рес.) vide BHa. 

Бетисе. ы | 
Видик, m. Der 20611, conspectus : 

„У по поља, св”уешу на видику —- | 
Бидило, п. (Срем.) vide виђело. 
Видін, m. Widin, Vidinum. 
Видинац, нпа, m. човек из Видина, 
Видинлија*, m. уде Видинац. 
Видинсви , ка, ко, von Видин. 
Baumu, им, (Срем.) vide виђети. 
Видитисе, имсе, (Срем.) vide Buea 

тисе. 
Видов дан, ва дне, ш. 15ти јунија, 

кад су Србљи изгубили на Косову, 
St. Beits Tag, зид Anfpielung auf Bug- 

Бидовит, ma, mo, дијеше, које ce 
роди у кошуљици, зовесе видови- 
то; и шанкови послије човек (при- 
повиједају), или жена, иде са вила- 
Ma, H зна више него други људи, 
ein опиадвНир, albae раШшае fi- 
lius (?). 

Видовьа, f. eine Art Kirfhe, cerasi ge~” 
nus: ( 

Видоје, m. Manngname, потер viri, 
Видојевица, f. Berg ober Љешница, 
mit Ruinen auf feinem Gipfel. 

Видосава, f, Yrauenname, nomen fe- 
minae, 

Видра, f. die (510 =) Otter, lutra. 
Виђање, n. з) раб Oftfehen, visio. 2) 

Die Auffiht über Die Жифе, ; B. бер 
Hochzeiten, ^ninisterium culinarium. 

Виђати, ам, у. impf. 1) oft јеђеп, video, | 
2) готовити јело, die Хифепацтјфе | 
führen, procuro culinam. | 

Виђатисе, амсе, v. г. imf. fi {ереп 
gufammen tommen, convenio. | 

Виђело, n. (Ерп.) das сиђе, lumen, 
Изићи ће Бело на виђело. 

Виђеније , n. (Ерц.) dag Сереп, visio: 
сретио виђеније, дугу љубав, од 
Бога живот и здравље (мапијаєе 
уз чашу). 

Виђепи, дим, ү. pf. (Ерп.) [еђен, угао, | 
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БиБешисе, димсе, у. r. pf. (Ерт) 1} 
fih (ереп, convenio: 2) како ми се 
види, {феіцё, videor. 5) види ли се, 
йере шап, nonne est ОВ сенти? 

Вижао , maa, т. vide вижле, 
Вижласт, ma, шо, + B. девојка, 

die viel итђетда те, puella impuden- 
tior. 

Вижле, emà n. der аф ипо, canis 
avicularius Linn. 

Вижлин, m. Турски новац од бо па= 
pa, eine fticfilhe Münze von бо Para, 

` numi Turcici genus. 
Вијавица, f. (Ерц.) Сфиесетиши, im- 

ber nivium а cf. мећава. / 
ерање, баё Jagen, agi- 

tatio. 2) daş преп, уојино , versa- 
tio. 

Вијање, n. TPR das Wurfeln , ventie 
atio. 

Бијар, m. der Wirbelwind, turbo : 
„Да га вијар вјетар не однесе — 

Бијати, ам, у. impt. ћерати, 1адеп, 
agito: 

Биўаши, јем, у. impf. (Ap wurfeln ; 
ventilo. 

Вијашисе, jamce, у. r. i N fid wins 
Вијашисе, емсе, у. г. ЧЇ. f реп, vol- 

vi, torqueri : 

„Бие ли се првен барјак 
Над милим кумом — 

Вијек, (Ерп.) 1) Die Qebenszeit, vita: у 
мом вијеку. 2) никад (ни) до вије- 
ка, іп meinem Seben nie, ewig nie; 
nuaquam. 

Вијнац, нца, m. (Ерц.) бег Krangs 
corona. 

Вијсње, п. рад Winden, vietio (?) 
Висрница , f. (Ерп.) vide вјереница, 
Вијећа, f. (Ерд.) Conferenz (Зета фтфГа» 

айпа), дебрегаћ о, 

Вијећање, п. (Ерц.). Daê ега адеп, 
deliberatio.. 

v. impf. (Ерп.) berath= 
fh! адеп, Чейреге: 

Вијугање, п. Daê Бф! а пас, sinuatio 
Вијугатисе, амсе, у. r. impf. fi® 

fHlängeln , sinuor. 
Бика, ! t. 1) Вав Фебфтеру, clamor. На 

курјаке вика, а лисице месо једу. 
2) ein Getreidemaf, mensurae genus 
(in Der Заба). 

Викало, m. (pl. викачи) der Goten: 
balg, clamosus. 

Викање, n. 005 @(@гереп, clamor: 
Викати, вичем, у. impf. |фтеђец, 

clamo. | 
Вивач, m. vide викало, 

Викнуши, нем, у. pf, аиўфтеђей, ek- 
clamo: 

Busa, f. die Bile (eine Art Nymphe), 
Vilá (nympha). Виле живе по BP зет 

\ \ 
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планинама и по камењацима ово 
вода. Вила је свана млада, лијепа, 
у бијелу шанку аљину о'учена, ж 
дугачке, низ леђа и прси распу~ 
шене косе. Виле ником не ће зла 
учиниши, ORAE и ко не увријед 11 

(нагазивши на њиово коло, или на 
вечеру , или друкчије како), а кад 
и ко увриједи, онда га различно 
налазе: устријеле га у ногу или ў 
руку, у обје ноге или у обје руке; 
или у „Србе, ше одма умре. 

Вилаепт*, m. 1) земља, баў land, terra? 
отишао на вилает. 2) Leute, ! homines 

чуј (me) вилаеше cf. свијеш. 
Виласшлија, m. vide земљак, 
Вилаетски , ва, во, gandes, з. ә 

его, Rihter, publicus. 
Билдиш * ‚ та, баё СПепбе , ebur. 
Биле, f. рі. Heugabel, furca foenaria: 
Вилиман, ш. велики вир; еіп groffeë 

Wirbel, vortex major. 
Вилин, на; но, der Bile geböria ; 

vilae. ; 

Вилина коса, f Fladsfeide, cuscuta 
europaea REN Р 

Вилиндар, m. намастир у Светој гоз 
ри. Вилиндарац (рза), калуђер и 
Вилиндара, Вилиндарскт, ка, 

_ ооп Вилиндао (font Gbileadar). 
Вилип, m. Philipp, Philippus. 
БИЛИП, пца, m: dim. 9. Билип: 
Вилица, f. die KRinnlade, ах Ја 
Вило, само у овој загонетки: Моз 
шовило вило; по гори се вило, 
кући долазило; соли не лизало (те 
J- челе). | 

Вилован, вна, но, } оПепђај, 
BACB, ша, Iria, ин (у 
„На Богашу жоу виловноме — 

| 

Јуш= 

уВилотије, m. фрцобеца, Philotheus;, 
Виљушке, т pl. Die Сваабег, furca. 

Виме, мена m: ag Cuter, uber. 
Вимешуе, п. dim. 9. виме: 
Винарина, f: новпи што се дају спаз 

ији мјесто десетка виноградскога; 
Weingeld, vectigal vinarium.’ 

Вини, на, но, (у Сри} ему, у Бача. и У 
Бан.) vide ваин, 

Винко Лозић, m. einé Fomifhe део 
ficirung des Weins (etwa беро 
Хертапи), Iacchus: ударио та Винко, 
Лозић у главу; тї. j. опиосе. 

Ванковци, gana, m. pl. Stádthen iit 
Girmien. Вава нант човен из 
Винковаца. Винковачки; на; RO; 

ооп Зинковци: 
Вино, n. Det Wein, vinum: 
Dio, m. UEetme§ , phytolacca де: 

candra Linn. 
Bunos, ва, во, $. 95, дога; Weins, 4.8. 

Rebe, vitis: | 
С 9 
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Виновес, m. feinere хеб тиће (9. 
d. fino fes 2), mitrae genus. 

Виновесак, m. hyp. 9. виновес: 
„Ha глави јој ғесак виновесан — 

Б.`ноград, ш. Weinberg, vinea. 
Биноградоц, граца m. hyp. 9. виноград. 
Виноградски (виноградски), ка, ко, 

şum Weinberg gehörig, vineae, 
Винош (планина), га, (ст.) 
„Па ти ајде на Винош планину — 

Вински, ка, ко, $. B. суд, Wein : дејфит. 
Винути, нем, v.pf. фебе!п, agito caudam. 

Лок кучка репом не вине, не Ñe 
пас за њом потрчати. 

Бин,шина, f. augm, у. вино, 
Бинце, р. Weindhen, ушшиши (?) ; винце 

кисело срце весело. 
Вињага, f. 1) wilder Weinftof, vitis 

silvestris. 2) die Fruğt davon, uva sil- 
vestris. 

Бир, ш, Der Wirbel, vortex. 
Виргаз, m. (у Сријему, y Bauk. H y 

Бан.) dieRuthe, Rutheaftreidhe, virgae. 
Б.реье, n, da Срађеп, speculatio. 
Бириши, им, у. impf. {ра[реп, `spe- 

culor, , 
Вирић m, dim. $. вир. : 
Вирсвиш, ша, то, и. п. вода, Wirz 

belvoll, уог со5и8, 
Вирсвитица, f, мала варошица y 

Славонији, 
Бас, m. Фегађу ће, cacumen. montis : 
„Када будеш вису на планину — 

Бисибаба , f. das ©фпеедібффеп, ga- 
lavthas nivalis Linn, 

Висина, f. die Höhe, altitudo, 
Бисиши, им, у. impf. bangét, pen- 

deo. MO виси нек’ отпада. 
Висок (comp. виши), ка, ко, bob, altus. 
Бисуљак, ка т. само у овој заго- 
нетки : Виси виси висуљак, трчи 
трчи трчуљак; Бога моли шрчу- 
лав, да отпадне висуљан ? ш. j. жир- 
ка и свињче. 

Бит, ша, то, vide витпак : 
„Вита јело дигни горе гране — 

Бит, вит! interj. aut, um Die 
Вита, вита! f Taube зи loden, sonus 

alliciendi colnmbas , 
Bimas, шка, ко, biegfam, flexilis. 
Витао, тла, ш, 1) der Ġarnhafpel, rhom- 

bus. 2) der Hafpel, rhombus, 3) vide 
насад 2. 

Витез ‚ т, Der Held, vir fortis, heros. 
Вити, вијем, v, impf. winden, vico. 
Bami», ја. 1) die Qunte, funiculus in- 

cendiarius, 2) рес Dodt, ellyehnium, 
cf. свјештило. г 

Витисе, вијемсе, у. r, impf. fth wins 
Den, ambio : 

„Па се вије ружа око бора, 
„Жао свила oko кише смиљд = 

w Биш Буе ‚7? 

Бишице, f. pl. einet Art ungrifges ` 
Haarzöpfe, сте 7 

Витно „ m, annêrame , nomen viri, 
Вишлање, n. Daê (Офилиден, vibratio. 
Кадам, ам, у. impf. fġwingen 7 vi- 

ro, Ў 

Вишлић, m. 1) dim. y; вишао.2) н. п- 
клободана, или злата. 

Витомир, m, Mannşname, nomen 
мага: Б 

Биторог, га, го, mit gewundenen 
Hörnern, cornibus tortis ¢ 

„ Младе воке витороге — = 
В Ка, m. (Рес. и Срем.) уде Buho.. 
Buhan, ш. Manngname, nomen уігі.) 
Виһенши]а, 
Вићеншије, 
Вићо, ш. (Ерц.) 1) ћур. у, Вилип. 2) 

hyp. у, Вићентије. 
Бичан, чна, но, БетапђетЕ, уегза 5; 

није он вичан шоме послу. , 
Бишак, шка, m, рад ebr, der Ubers 

їфив, plus. ; 
Више, ober, supra. 
Вишеград, m. Ort an ber Drina, fds 
Пф vo rnif, berühmt (im ©ргіф: 
wort feine  Brüde: Остаде 
gao Ay | на Вишеграду. 

Вишек“, m. де Patrone, embolus igni- 
arius, 

| Vinceng Vincentius. 

Вишевлук“, m. Die Pafrontafdje , pera - 
embolorum igniariorum. | 

Вишење, n. Daê Hangen , suspensio. 
Вишина, f, die Höhe, altitudo, сї, висина, 
Вишња, f. die УВефј  ујфе, cerasum 

apronianum Linn, і 
Бишњеви, adj. indecl. meihfelfarb, co- 

loren habens cerasi aproniani, 
Випњица, f. dim. y, вишња, 2) eine 

Urt Fifolen, phaseoli genus, (5 село 
ниже Бијограда. 

Вишњичица , f. dim. 9, вишњица : 
„Вишњичица род родила — 

Вишњов, ва, во, ер Weihfelfirfhe 
аеђога, cerasi aproniani. | 

Вишњовац, вца, m. ein Stab yon Weid- 
felbolg, baculus е ligno cerasi aproniani. 

Вишњовача, f. ЧВефје оф, fustis e 
ligno aproniano. i 

Вишњовић, m, Det das Weidhfelwein, vi- 
num e сегаѕо аргопіапо Linn, 

Вишьовина, f. dag WBeidhfelholz, lig- 
num cerasi aproniani Linn. -> 

Вјсверица, f. (Ерп,)рав фђогифен,љеи- 
rus, cf. јеверица. 

Рјсковање, n. (Ерп.) das Durhlehen 
feiner Qebengeit, vita. 

Вјековати, кујем, v. impf. (Ерц.) fein 
Leben durhleben, vitam vivo: 

„Да заједно вијек вјекујемо — 
Вјенчавање, n. (Ерц.) раб Trauen (von 

Gpeleuféh), copulatio conjugialis. | 
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Вјенчавати, ам, у. impf, (Ерц.) tranen, 
jungere aruba: 

Ан КЫНЫ у, амсе у. impf. (Еру) {Фф 
traven laffen, jungi connubio. 

Буенчанї , на, но, (Ерц.) н. и. прстен, 
кошула, Frau = Ring etc., copulato- 
THUS: 

Вјенчаница, f (Epu ) 1) новци што 
се дају попу (а поп владици) за 
вјенчање, die Traugebühr, pecuniae 
debitae pro copulatione. 2) жиона, или. 
гредица y вакове зграде, der Tran: 
Баит, trabs. 

Бјенчање, п. (Epu.) Die Trauung, со» 
pulatio conjugialis. 

Вјенчати , ам, у. pf. (Ерп.) frauen , 
conjugio jungo. 

Вјенчатисе, амсе, у. r. pf. (Ерц.) gez 
traut werden, fih trauen laffen, con- 
nubio jungi. 

Бјенчић, m. dim. 9. вијенац. 

Вјера, f. (Epy) 1) der Glaube, fides. 
2) Tret und Glaube, fides, 3) (cm.) 
Mann von Treu und Glauben, homo ; 
amicus fidvs 

„эдрав Милошу вјеро изнев]еро: 
` „Прва вјеро, потоња невјеро — 
Вјеран, рна, но, (ери) treut, fidelis, 

` Бјерсвица љуба, # (ст. Ер.) ш, j- 
в1ерна ъуба: 
„Вели њему љуба вјереница س 

Вјерица, i dim. џ. вјера: вјерицу му 
његову! 

" Вјернбст, f, (Epu.) die Treue , fidelitas. 
ерове. (Ёрц.) das Glauben, fi- 

ЕТА буте. у. impf. und рї. (Ерп.) · 
glauben, credo. Волим (лавше је) 
вјеровати, него ићи me питати. 

Bjèmap, mpa. ш. (pg) der Wind, 
ventus. 

Bjempemak, m. (Бру.) der Windbeus | 
tel, vanus, gloriosus. 

Вјешрењача, f. чч. ]. водени- 
ца, или пушка, 2) X Windmühle, mola 
ventilis. 2) Windbüğfe, telum pneu- 
maticum. 

Вјетрење, n. (Ерп.) баё ?їшзгашфеп, 
еуарогайо.` 

Бјетрина, f. augm. Y. вјетар. 
Буешрити, им, V, чар (Ерп.) dun: 

ften, етарогог, 
М ` Бјетрић, m. dim. y. ̀ в]етар. 
· ВБјетровит, ша, шо, (Ерц.) юїпфдїд,, 

ventosis. 

Вјетрогоња, m, (Ерп.) vide вјетрењак. 
Бјетромеш, m. (Ерп.) det Windfirom , 

flumen venti. 
Вієчипш, ma, mo, (Ерц.) епа, aeternus. 
Вјёшала, п. pl. (Ерп.) der Safgen, pa- 
кйш: 

‚Б]ёшалида, f. ш.ј. меса, ein ©(й gee 
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гапфегісв 51е , segmentum carnis 
fumo duratae. 

Вјешање, n. (Ерп.) dag Hängen, sus= 
pensio. 

Вјешати, ам, у. impf. (Ерп.) pängen, 
suspendo. 

Вјешт, ша, mo, (Ерц.) der eê verfteht, 
gefhidt, peritus. 

Бјештак, m. (Ерп.) der Фејфивсе, pe- 
ritus. 

Вјештац, вјешца, m 
кепте!{їег, етен 

Вјештна, f. (Ерп) die дејфи тен, 
айе фај, scientia. 

Б]ештпица , f ‚ (Ерц.) Die Here, 

Вјештита се зове жена, која (по 
приповијешкама народним) има у 
себи некакав ђаволски ду, који у 
сну из ње изиђе и стшворисе у ле- 
пира, у KOKOM или у Курку, па ле- 
ти по кућама и једе људе, а осо- 
бито малу Бену: кад нађе човека ђе 
спава, а она га удари некаквом 
шипком преко лијеве сисе шему се 
отворе прси док она извади срце 
и изједе, па се онда прси onem 
срасту. Неки тако изједени људи 
одма умру, а неки живе више вре- 
мена : колико је она. одсудила кад је 
срце јела; и онаковом смрти умру, 
на какову она буде намијенила, 
Вјештице не једу бијелога лува, и 
зато се MAOTH о бијелими Ò GORUM- 
њим повладама намажу бијелим лу- 

"ком по прсима, по шабанима и ис- 
под пазуа: зашто кажу да оне на 
покладе највише једу. људе. — Ни 
једној младој и лијепој жени не Ka- 
жу да је вјештица, него све баба- 
ма (млада курва стара вјештпица), 
Кад се вјештица један пуш испо- 
вједи и ода, онда више не може 
јести људе, него постане ъекари- 
ца и даје траву из једенима. Kag 

вјештица лети ноћу, она се сија 
као ватра; и највише се свупљају 
на гувну; зато кажу да она, кад 
оће да полети од куће, намажесе 
некаквом масти испод nasya, па 
рече: ни о трн ни о грм, већ на 
помешно гувно. Жена, којаје вјеш- 
тица, кад из ње изиђе онај ду, 
лежи као мршва, и да јој човен 
окрене главу Бе су јој ноге биле, 
не би се више ни пробудила. 
Кад у каквом селу помре млого 

· Ђеце или људи, и кад сви повичу на 
коју жену да је вјештшица и дан је 
она појела: онда је вежу и баџе у 
воду да виде може ли пошонути 
(зашто кажу да вјештица не може 
потонути) ; ако жена потоне, а они 

. (Ерц.) der Hee 

уепећса. 
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је извуку на поље и пусте, ако ли 
не могбуде потонути, а они је у- ` 
бију, зашто је вјештпица. — Куд Ке 
вештица, него у свој род. 

Вјештичина , f. augm. 9. вјештипа. 
Вла, Влаа, m. 1) der Walah, Уајасћив. 

2) Турпи (особито Бозињаци) зову 
и Србље (кашто и све ришћане ) 
Власима. 

Baara, f. ме Feudtigfeit, humor. 
Блада, f. Ме Herrfoaft, dominatus. 
ВБ. адање, n. Daê Herrfhen, dominatio. 

Владати, ам, у. impf. þerrfhen, do- 
minor. | 

Бладатисе, амсе, у. г. impf. fidh бег 
tragen, se gerere, 

Владета, m, WMannsname, nomer viri. 
Владика, m. der :їфої, episcopus. 
Владисав, m. WMannsname, nomen viri, 
Бладичсье, п. Daê Cinweihen gum Biz 

fhof, consecratio episcopi. ~ 

Бладичин, на, но, deg BifGofs, epi- + 
5сора. 

yer В им, у. impf. gum 107 
weihen, consecrare episcopum. 

Владичитисе, имсе, у. г. impf, pum 
Ви bof geweiht werden, consecror epi- 
scopus, 

Влалоје, ш, WManngname, nomen Vir. 
В:адӯн, m. аппёпате, nomen viri, 
Блажан, жна, но, feudht, humidus. 
Влаж2ње, п. dag #Зе{ецфїеп, humec- 

tatio. 

Влажити, им, у. 
humecto, 

Baanma, f. 1) Die Waladhin, Valacha; 
2) bey den Зобпес ен aud die Сет: 
bin, serba: 

„Него Ку се оҗенип? Влаињом 
„Из Поцерја главитом ђЂевојком — 
3 Влаињу ћу младу обљубити 

„На срамоту Лазарев#һ Луки 
„И Чупићу, који Дрине чува — 

Влзињица, f, dim. y. Влаиња. 
Влаисав , т. Manngname, nomen viri, 
Влајко, m, Manngname, nomen viri, 
Блакно, n. der lahs (Das Flahóhaar), 

linum. 

Блас, m, die wente Gattung ЗТафвб, 
lini genus minus longi. 

Власан, сна, но, vide властан, 
Бласанице, f. pl. 
„До Зворника па до Власаница — 

Власац, cga, m. црви (као длаке) 
што се у ранама заметну. 

Власийк, т. der Gigenthümer, domi- 
nus, proprietarius. 

Власт, f, Die Maht, potestas. 
Baâcman, сна, но, Der adt bat, Des 

тефїїдї, jus habens. 
Влвсшељ, ш. Qer Mahthaber, potens r 

impf. бејсифеи, 

Ела Вод 26 

„Овде нама кажу- 
„Старога властеља до у» e. 

Блапт, m. vide клас. 
Влагнак, тка, m. hyp. у. влат. 
Влатање, n, vide класање. | 
Влатати , ам, vide класати, . 2 
Влашко , ш. annsttame , nomen virî, 
Влак, m. aunêname , nomen viri. 
Блаће, n. (соћ.) die Aehren, aristae, 
Влачење, n, 1) daS ($ддеп, occatio. 

2) $а8 Hechheln, pectinatio. 
Влачити, им, v. impf. 1) орање (m. j. 

дрљати), egaen, оссо, 2) куђељу или 
лан (m. j. гребенати), бефет, pec- 
tno. 

< Влашап, шца, m. eine Urt lauh, por- 
гї genus, 

Влаше, шета, n. бег junge Вла, pner 
vlachus. 

Влашсње, n, дав WalaHifiren, mutatie 
in valachüma. <А 

Влашик, тв. уде Aamar. 
Влашина, f. augm. %, Вла. 
Влашити, им, у, impf. ҳит 9За[афеп 

тафеп, facio esse уа1аспт. | 
Влашитисе ў, имсе, у. т. impf. fih gum 

Walahen тафеп, facere. se valachum, 

Влашићи, m. pl, das Giebengefkirn, 
plejades. 

Влашка, f. die Walahey, Valachia. 
Блашки, Ka, ко, 1) тагафуф, valachi- 

cus, 2) аду. walabifh , valachice, сї. 
Вла 2. 

Влашко, т. 9% аппёпате „ nomen viri. 

Влинта, f, Die $Плёе, flinta (telum mas 
jus) у Р 

„Пуне влинше у плећ' окренули — 
Во, вола, т. Der 968, bos. 
Вода, f. дав Waffer, agua. 
Водање, n. das Herumführen, z, B. deg 

ferdeg, circumductio. 
Водати, ам, v. impf. м.п. коња, führen, . 

circumduco. 

Водашисе, амсе, у. г. impf. mit jemand 
Hand in Hand fpazieren gehen, deam 
bulo cum aliquo. 

Воден, на, HO, н. п. крушка, јабука, 
вино, wåfferig, aquosus. & 

Водена неђеља, f. die erte Wohe nab 
Oftern, Die meife Wohe, hebdomas 
prima а paschate. У 

Воденӣ, на, по, н. п. кос, суд, тиква, 
Wafferz, aquaticus. 

Боденица, f. Ме Waffermühple, mola 
aquaria. По двапут се у воденици 
говори. Вуче као да је у воденици 
грађен, 

Воденичӣр, т. дег Müpler, molitor. 
Воденичарев, ва, во, vide воденича« 

ров. Р, 

Воденичарка, f. die Müllerin, molas 
domina ; molitoris uxor, 
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Воденичаров, ва, во, des Müplers, 
molitoris. 

Боденичица, f, dim. 9. воденица. 
Воденичїште, n. Der. Ort wo eine 
ible аећапден, locus ubi mola fuit. 

Воденични, на, HO, н. п. камен , KO- 
- ло, Mühls Тејт, = rad, molaris. 
Водијер, m. (Еру.) das Gefäß, worin 

der Бештафес fein Weggeräthe bey fih | 
träat, vas foenisecae, 

Водир, m, (Рес, и Срем.) vide води- 
јер. 

вел, им, v.impf, з) führen, duco, 
ғ) lûufig {ерп (von Der Kuh), ruit in 
venerem. l 

Водица, f, 1) dim. von вода, 2) Weih- 
maffer, aqua lustralis. 

Бодичар, m. der Weihwaffertråäger, ca- 
Ша (2). Зашао од куће до куће 

_ као водичар. Кад водичар отпоје 
Спаси Господи, и покропи BO- 
дицом по кући, онда обично рече: 
„ИШПпоје попово да је готово: ua- 
»нак грааи повјесма два, удо меса 
„и чанак opaa и пару на крст.“ 

Водњива, f. Waffer Das im Winter über 
Holzöpfel geftanden und fo апдејанесЕ 
getrunfen wird, aqua acida. | 

Водоноша, ш. der Wafferträger, aqua- 
tor. 

‚ Водопи]а, f. Der Wegwart, Die Wege- 
 Водоплдав, m.f warte, cichorium inty- 

bus. Linn. 
Водурина, f. augm. 9. вода. 
Boh, m. der Führer eines Blinden, dux 

соесат. F га 

Вођа, m. (у Сријему, у Bauk. ну Бан.) 
vide вођ. 

Boes, ва, во, ђев  ИЁйгетё, ductoris. 
Вођење, n. Daê ўйргеп, ductio. 
Bohuna, f, у везу као прушак, ein 

Zweig іп der Gtiderey, ramulus acu 
pictus, i 

Вожсње, п. daS Führen (gu Sand und 
5и Waffe), vectio, vectura, 
63, m. товар на колима или на 
саонима, н. п. воз дрва, сијена, 
сіп Задело0о , currus (2). 

Возаљка. f. дрво (понајвише рачва- 
сто) што се мешне на њега пређа 
кад се навија. | . 

'Возање, n, dag Führen, vectio, vec- 
tura. 

Воз&р, m. der Ruderer, remex : 
3 Дај ти мене тридесет возара 
„И пред њима возара Лазара— 
Возарев , ва, во, Vide возаров. 
Возаров, ва, во, Des Жирекек, re- 

111915, | 

Возаши, ам, у. impf. führen, veho. 
Возатисе, амсе, у. r. impf, fabren, 

тећог, 

Воз Вол 75 

Возидба, f das Führen, vectio. 
Возиши, им, у. impf. führen, veho, 
Возитписе, имсе, v. r. impf. fapren, 

уећог, 
Возмајстор , ш. (Der Wafenmeifter) 

der Ginder, excoriator mortici- 
norum. _ 

Воиловица, f. намастир код Дунава 
близу Панчева. Воиловични , Ka, ко, 
ооп Вонловица. 

Bonn, ш. Manngname, nomen viri, 
Bonga, m. Manngname, nomen viri. 
Војвода, m. General, dux, 
Војводин, на, но, deg Generals , ducis. 
Војводиница, f. die Generalin, ducis 

uxor, 

Војеодити, им, у. impf, зит Gene- 
ral шафеп, ducem appello. 

Војводишисе, имсе, у. r. impf. fi 
für einen General ausgeben, pro duce 
se gerere, 

Војводица , m. dim. $. војвода. 
Бојводовање , n. Daê Wojwodfeyn, voj- 
уода 5. 

Војводоваши, дујем, у. impf. Wojwod 
{ейп, sum уојуода. > 

Војводски, на, ко, 1) generalmäfig , 
ducum. 2) adv. wie ein General, du- 
с15 more, 

Војводство. n. bie Убисфе eines Woj- 
moden, vojvodatus. \ 

Војвођење, n, Daê @тпеппеп gum Woj: 
тоодеп , vojevodae appellatio, 

Војдраг, m. аппёпате „ nomen viri. 
Војевање, n. Daê Kriegen, belligeratio, 
Војсваши , војујем, у. impf. friegen, 

bellare. ; 
Воевода, m, үїйево]вода. 
Војник, m. der Krieger, miles. 
Војница, f. Der Krieg, die Kriegszeit, 

belli tempus. i 
Војница, f. варош у Босни. Војнички, 

ка, ко, von Војнина. 
Војнички, ва, ко, 1) јода ф, milita- 

ris, 2) аду, foldatifh, more militari, 
Војно, m. (спт.) муж, Фетађ!, maritus: 
„Нако не ћу бледа биши? 
„Војно ми је пијаница—. 

Војнов, ва, во, (ст.) деб Фетаб1[8, mariti : 
„Веселисе војнова мајко—. 

Војска, f. Das Kriegsheer, exercitus. 
Војта, eine Urt Kartenfpiel, 
Војштина, f. augm. Y. војска. 
Војштити, им, у. impf, на кога, Frie- 

сеп, ЂеШсего. 
Ббјшћење, n. das Kriegen, 

ratio, 
Боко, m. (pl. воци) hyp.. 9. во, особи- 

то кад вабе теоце : пое воно пос! 
ма воко. ма! 

Волашисе, лалисе, у. г. pf. тп. j. 
нипапови, im Spiele гавратисе. 

\ 

ђе ве- 
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Волаш, m. Офјеинате, nomen bovi 
indì solitum. 

Влети, лим, (Pec.) vide вољети, 

Блити, им, (Срем.) vide вољети. 
Воловодница, f волови, што иду за 

кравом, кад води крава, die reper 
der. [аићаеп Kuh, vaccae proci. 

Вбловсьй, ка, ко, 1) н. п. месо, Os 
(еп > $10116, саго bubula, 2) аду. auf 
Odhfen Art, boum more, | 

Воловски језик, m. die Офјеиинде, 
апсћиза officinalis Linn. 

Воловско око, п. das фјепацае, 
chrysanthemum leucanthemum Linn. 

Болу]ара, f. некаква звијезда, коју 
ратари познају, и кад она изиђе 
онда већ иду тражити волове. 

Волујарка, f. 1) eine Art Trauben , uvae 
genus. 2) vide волујара. 

Волујски, ка, ко, vide BOAORCKH. 
Воља, f. 1) der Wille, vo!antas. Од 

воље му (је, или стоји) као шокпу . 
пост. 2) гуша у кокоши или Y MH- 
це, der Kropf der Henne, des Bogelg, 
guttur, | 

Вољан, на, но, 1), fre), вољан си, 
ри fannft єў thun, per te stat. 2) gus 
ter Qaune, guter пае, laetus : 
„Вољан буди царе господине 8 

Вољанӣ Боже! (yerwundernd) guter Gott, 
bone Deus! 4 

Boreman, лим, у. impf. (Epig) lieber 
mollen, malo. 

Болица, f. dim. у. воља. 
Воринта, f, der Guen, florenus. 
Боршпан, m. vide вошпан, 
Восак, ска, m. рав афв, cera., 
В тање, n. Daê Narren, ductatio, 
 Вотати, ам, у, impf. кога, паши, 

bey der Nafe herumführen, ducto. 
Bommâs, m. 1) Der Obftgarten, poma- 

rium, 2) село y Рађевини (близу 
Лознице). 3) зидине од намастира (у 
селу Вотњаку, на лијевом бријегу 
ријеке Штире), cf. затроношити, 

Вошњачиђ , m. dim. у. вотњак. 
Боћар, m. а) der Obftliebhaber, amans 

pomorum, 1) Der Obfthändler, Debfts 
ler, qui poma venditat. 

Boke, n. Daê Obft, poma. У своје 
воће кад ко оће. 

Воћка, f. der Обташт, рошиз. 
Воћњак, m vide вошњав. 
Воци, pl. 9. somo: 
„Отисни потисни, 
„Воци ти корисни. 

Боч! interj. баџе, um еіп Pind Dovort 
¿u jagen, sonus abigendi bovem, 

Вочић, m. dim. 9. во, 
Boske! vide воч. 
Bomnân, m: (у Сријему, у Baun. и у 

Бан.) die огјрапи, equi yehiculares, 

Вош Брај у: Җа 

Воштан , на, но, тафјект, cereus. 
a Боштанипа, f die Wahsleinwand, cera- 

tum. | 

Воштарница, f dag УЗафеђанив, то 
рад Bahê gepreft wird, cella ces 

` тата (2) | : 
Воштёње, п. vide вошћењг, 
Воштина , f. (augm. y. восак) die Звафва 

гереги, гесгетепіёа сегагта. у 
Воштити , им, у. impf, midfen, сего. 
Вошћсње, п. Daê Wiğfen, сегаіо. 
Вр, връа, m. (у Epu. и врг) das Ober- 

fte einer Gahe, Gipfel, summitas , 
cacumen. 

Врабац, nga, m. der Sperling, passer. 
Врабица, f. Ваё Weibhen des Sperlings, 

passer femina. 

Bpâr, m. der Teufel , diabolus, cf, ђаво. 
Врагађ:р, m. Питали бабу, кад је 
ишла на панађур, куда fe, a она 
пуна радости одговорила: „идем 
„на панађур Бур“. А кад севратни-= 
ла с панађура, онда је запитали: 
‚Бе си била бако?“ „На панађуру и 
на врагађур у“ (одговорила љу- 
mama). 5 

Враговање, n. бе: Muthwille, petu- 
lantia. | 

Враговати ‚ тујем, у. impf. Зи а 
len treiben, petulantem esse, 

Ераголаи, та. der Muthwilige, petu- 
lans 

Враголаст, ma, mo, muthwillig, ре-. 
tulans. 

Враголије, f, pl. Die Teufeleyen, nequi- 
tiae. 

Враголисање, п, vide враговање. 
Враголисаши, лишем, vide враго- 

зати. 
Врагслити, им, vide Рраговати. 
Враголица, f. vide Баволица, 
Враголстиво , n. Der Muthwile, levitas: 
Врагољење ‚ п. vide враговање. 
Вражји, xja, жје, (ен оф , diabolicus, 
Вражогрнци, m. pl. село на лијевом 

бријегу Тимока у Поној ријеци 
(туда горореи грнац и лонац). 

Врајкор, m, раб $те)согрё, manus vo- 
lonum. 

Врани рца, m. Der Freycorift, 
УО10, 

Врајкорија, f. Die Freycorp, volonum 
copiae, ~ 

Брајкӧрски, ка, ко, $терЁогрё: , volo- 
num, 

Врајт, m. (у Сријему y Бачк. и y 
Бан.) der Gefreyte, miles gregarius 
immunis statione, 

Бран, m, vide гавран: 
„Ја два, врана, ara no Богу брата — 

Бран, на, но, |фтаг;, ater. 
Брана, f. Ме Мгађе, cornix, 



. Врапчй нокти, m. pl. 

81 Бра =>; 

Вранац, nra, m. ber Rappe (фра 
68 Pferd,) equus ater. 5 

Вранење, n. vide врањење. 
Вранестина, f. augnn 9. врана. | 
Вранеш, т. ЗУбапизиате, nomen yiri. 
Врг нило, п. Die Зфраце, atramentum. 
Вранилова трава, f. еп їфіраї;е$ 

Хахбеётаце, nomen herbae. 
Вознин, на, но, дег Krähe, cornicis, 
Боаниши, им, у. impf. fhwärzen, 

airo. 

Вранић, m. даб Ridhlein der Krähe, 
pullus cornicis. 

Вранчев, ва, во, дет Rappen gehörig, 
equi atri. | 

Вранчић, m. dim, 9. вранац. 
Вранц, m. die Frangofen (KranEheit), 

lues venerea, - 

Вранцав, ва, во, успе ф, morbo gal- 
со corruptus. 

Вранпање, п. даб Anfteden mit Frans 
joien ‚ infectio уепегеа, 

‚Бранцаши, ам, у. impf. mit Štrangofen 
anftéďen, infcio morbo gallico, 

Вргнцатисе, амсе, v. г. impf, ф@пе; 
riid merden, infici morbo gallico, 

‚Вранцъив, ва, во; vide крампав. 
Врањење, n. Daê Edmûrğen, atratio, 
Браьй, ma; ње, Rrûbens, » B. Neft, 

сокп1с1$. · 

Врањи лун; ш. eine Art Фаиф, porri 
senas. 

. Врапчев, ва, BO, de$ бета, раѕ- 
seris. 

Врапчић , m, dim. $. врабац, раззегси- 
115. = 

Врапчје сјеме, n, Name einer Pflanze, 
plautae genus. 

Брапч}й (врапчји),чја, uje, den Sper: 
lingen achörig, passerirus. 

1 Name einer 
- Pflanze, plantae genus. K! 
Врас, m. (у Сријему, у Банк. и у 

Бан.) die гаі (брег. die Фрас), 
epilepsia. | 

Брат, та, Der Hals, collum. 
Врата, n. pl. 1) die Thüre, fores. 2) 

раб Због, porta: 
» Граду spama рано зашворајте— 

Вратаоца, п, pl. dim, 9. врата. - 
Вратар, ш. der Thormärter, janitor, 
Вратарев, ва, во,) ёе Thormärtes, 
Врашаров, ва, во, ў јап о. 
Вратапща, п, рі. vide враттаоца. 

Вратило, n. der Garnbaum, jugum 
tentorium. Вратила су два: предње 

. (или шупље) и стражње; на 
стражњем је навијена пређа, а 
на предње се навија плашно. 

Вратина, f. augm. у, враш. · 
Врашити „им, у. рї. 1) ишетер тофен, 
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сопуегїо (тетсе capellas Virg.) 2) ¿u= 
rüdgeben , restituo. 

Братишисе, ишсе, v. г. pf. umfepren, 
revertor, 

Братић, m. dim. у. врат, 
Вратич, m. vide повратич. 
Врашна, f, намасшир у крајини Не. 

гошинској. | 
Врашни, на, но, н. п, кост, жиле, 

Halss, colli, e, 
Врашнице, f. pl. spama од прућа 

исплешена, или од дрвеша начи- 
њена, Daê Gafterthor, porta сјаћга- 
ta. Брашнице понајвише стоје на 
путу,и зашворајусе да не иде Map- 
ва у поље; или на тору. 

_Врашолом, ш. (бфе рог) du Hals- 
brecher, audax. 

Вратоломије, m. Bartholomäus, Bar- 
tholomaeus. 

Вратор, m. der Frater (Minh, Klo- 
fterbruder), monachus latinus , cf. пра- 
тпор. 

„Врёшоров Е та у БО, des Sraters, mo- 

nachi latini, Р 
Враторскӣ, ка, ко, 1) как ф, mo- 

nachalis, 2) аду, fratrifh, monacho- 
rum тоге. · 

Враћање, р. 1) Daê Итёеђтеп, conver- 
sio. 2) Daê Wiedererftatten , restitutio. 

Враћаши, ам, у. impf. 1) итЁейгет 
maden, converto ,[ rejicio. 2) wieder=s 
geben, restituo, 

Враћашисе, amce, у. г. impf. umfebz 
ren, saepe. revertor, 

Врач, m. з) Waprfager , divinus, cf. 
погаБач, гашар. 2) perenmeifter, 
magus. 

Врачање, n. 1) Das Wahrfagen,- divi- 
natio. 2) DaS Heren, incahtatio. 

Врачар, ш. 1) vide врач. 2) Die Umge=z 
gend von Belgrad, die zwar поље 
beift, aber bigelig ift: 

„Док ми гледа крњо на Земуна, | 
„А Маргеша на Врачар на поље— 

Врачара, f. гашара, 1) die УЗађтја“ 
gerin, divina. 2) Die Фере, Zauberin, 
maga, 

Врачарев, ва, во, vide врачаров. 
"Врачарина, f. die Wabrfagergebüpr, 

quod divino datur, 
Врачаров, ва, во, deg Wahrfagers , 

Perenmeifters, divini; magi, 
Брачашй, am,. у. impf. 1) трађтѓадеп, 

діуіваѓе: 2}-pegen, incanto. 
Врачев, ва, во, Vide врачаров. 
Врачи, та. рі. die peil. Aerzte (Kosmas 

und Damian), medici (Cosmas et 
Damianus). 

Врашки, на, ко, з) teuflifh, diaboli- 
‚ сиз. 2) аду. Гец |ф, diabolice. ` 
Врба, f die Weide, (Baum), salix. То 

~ 

№ 
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је на врби свирала (D. i. nihê). Кад 
врба грожђем роди (nie). 

Врбас, т, з) вода у Босни. 2) село 
у Бачкој. 

Врбица, f. dim. 9. врба. 
Врбљав, m. die Убефепдедсид, дав 

Зе ренаебијф , salictum, 
Врбов, ва, во, Weiden-, у. B. Laub, 

salicis. Поуздашисе у кога, као у 

врбов клин. j 
Врбовати, бујем, у. pf. u. impf. (y Сри-, 

jemy, y Бачк. и у Бан.) merben (уи 
Kriegsdienfte), perducere (ad militiam). 

Врбоватисе ‚ бујемсе, у. r. pf. fih anz 
werben laffen, do me (ad militiam). 

Врбовина, f, Weidenpolg, lignum sali- 
gnum, 

Врбовка, f. Werbung, comparatio (de- 
lectus} militum. 

Брбопўп, m, die Zeif, da Die Weide auss 
(аде (mit (аб феп Nebenbegrif) , 

S tempus quo ү frondescit: 
звети, вим (Рес. Мр“ 
тан вим сре | де pee 
Врвљење, n. раё Gänge von hin: 

firömenden ?Леп[феп, turba properan- 
tium, 

Врвљети, вим, у. impf. (Ерп.) wohin 
тотеп (von Menfhen), confluo. 

Врвца, f. Die Sdjnur, funiculus : 
„Вуку му се за ногама врвце — 

Bpr, m. крбањ, ein ©фёрїдеѓав von 
Фиг, hanstrum e cucurbita, 

Вргнути, нем, vide врћи. 
Вргорац, рца m, Stadt in Dalmatien: 
„Ти отиди ка Вргорцу граду, • 
„Те савежи Шарића Асана — 

Врдање, n. dag цёшеїфеп, declinatio. 
Врдати, ам, у. impf; аибулрефеп 

{ифеп, declinare. A 
Брдипк, m. т) село у фрушкој гори, 

2) намасшир код тог села (тај се 
пнамастир зове и Раваница). Врд- 
ничанин, човек из Врдника. B p A+ 
uuni, ка, ко, von Врдник. Врд- 
ийчка кула, старе зидине на 
брду више Врдника. 

Врднути, нем, у .pf. ацёеїфеп, declina. 
Вргбање, п, Daê Фацегп, insidiae, 

Вребатши, ам, у. impf. lauern, іпѕійіог, 
Врева, f. Der Tumuft, tumultus, 
Вредан, дна, но „ (Pegs и Срем.) vide 

вриједан. леве a1 пита 
сфем. Бредити, им ес Р 

вриједити. У.а Ке па 
т 

94 0 Бредноћа, f. ber 98 ie Würdigteit, 
dignitas, 

Bpéhame, n, (Рес. и Срем.) vide ври- 
јеђање, 

Фрсђати, ам, (Рес, и Срем.) vide gpn- 
јеђати. 

B ста, f. (Рес, и Срем.) vide вријежа, 

Bpe Ври „да 

Брезнуши, нем, +, pf. einen Gtreiġ 
verfegen, baculo percutio 
top.) | | 

Врело, п, извор, Die Quelle, Der Urs 
fprung des Flufes, fons. 

Време, mena, n, (Рес. и Срем.) vide 
Бријеме. RAR 

Врёменит, ша, mo, betagt, provectae 
aetatis. l 

Врењак, њка m. eine Art Hautfranti 
þeit, genus morbi cutanei. 

Врење, n. Daê Sieden, aestuatio. 
Bpeo, врела, ло, ђећ, fervidus. 
Врсоце, n. dim. y. врело, Daê Ouel- 

hen, fonticulus, 
Вретенар, m. der Срштафег, fistue 

larius. | 
Вретенара, f. н. п. мјерица, коша 

рица, der Korb, worin die 991 апде= 
fponnenen ©pulen gethan werden, 
sporta #1515 plenis adservandis: 

, ~ 

Вретенарев, ва, во, [deê брштабсев, 
` Вретенаров, ва, во, f fistularii. 
Врешено, n. 2) Ме Суше, fistula ne- 

toria. 2) врешено у кола воденично- 
ra, Die 21е ат Mühlfrade, azis. 

Вретенце gema, n, dim. №. вретено. 
Врети, врим, v. impf, fieden, aestuo. 

2) ври mamo нешто, е8 і ein Getöfe, 
Tumult , tumultuantur. 

Врећа, f. Der Саф, saccus, | 
Врећ `злина, f. augm, у, врећа. 
Врећица, f, dim. у. врећа 
Врећурина, f. vide врећетина. ·. 
Врзино коло, п. Србљи приповиједају, 

да неки ђаци, кад изуче дванаест 
школа, отиду (њи 12 мора бити) 
на врзино коло (да доврше са 
свим и да се закуну? А ђе је то 
врзино коло? и шта је? Бог би га 
знао, и онђе некакву особиту 
књигу чаштећи нестане једнога из- 
међу њи двачаест (однесу га a- 
воли или (Биле), но OHM не могу 
познати кога је нестало, (Тај је 
био и на врзину колу — говорисе 
за човека који је млого учио —). 

Такови ђаци послије зовусе Гра-_ 
банцијаши, и иду са ђаволима иса 
вилама, и воде облаке у вријеме“ 
грмљаве, олује и туче. Грабанци- 
јаши су еви издрпани (какав је издр- 

лан) као грабанцијазш). | 
Вријећи, вршем, у. impf. (Ерп.) Ges 

treide austreten (mit Pferde), tero fru- 
mentum, 

Врлока, f, еіп Durhdringendes Eefhren 
&. B. von Kindern, wiehernden Pfers 
реп, sonus acer, 

Вриснути, нем, v. pf. aufføreyen, 
ехсіато, 

Вришав, шка, ко, (у Сријему, у Бачк, в | 

(опоша- | 
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у Бан.) 1) {тї{ф, recens, cf. тазе, npu- 

јесан. 2) frifh, hurtig, celer. 

Ppummame, n. Das Durddringende 
Бфтеђеп, clamor vehemens. 

Вриштати, шим, v. impf, Durhdrin: _ 
. gend (фтерен, clamo acriter, 
Вриједан, дна, но, (Epi) würdig, 

dignus. | 
Вриједити , им, у. impf, (Еру) werth 
(ерп, valeo: вриједи царева града. 

ВријеБање, (Ерп.) das Anftofen, Aufret- 
fen der Wunde, Фуц о , offensio, 

Вријеђати, ам, у, impf. (Ерп.) aufreiz 
fen (Ме Wunde), гивро, offenda. 

Вријеђатисе, амсе, v. r. impf. (Epis) 
feine Wunde аштефен, divello ipse 
vulnus meum, offendens, ̀  | 

Вријежа , f. (Ерт.) 1) ber Stängel (1: 
95. реб Жисбујев, Der Melone), sur- 
“pus, 2) пасја вријежо! (5 фе рогЕ 
geaen Kinder) convicium in pueros. 

Вријёме, времена, n. (Epu) з) die 
де, tempus. 2) Wetter, tempestas. 

Врка, f. Daê Rnurren, ;. B. Бег Kabe, 
murmur 

Вркнути, не, у. impf. wegfdmettern, 
, cum strepitu ауојо, 

Врлез, m. die Berlefung (der Sol: 
daten), recitatio nominum militum : 
отишли војници на врлез. 

· Врлезовање, n. das Berlefen, reci- 
tatio, 

Врлезоваши, зу]ем, у. impf. und рї. 
verlefen, recito nomen (ја сам ове 
светри ријечи слушао 1807 године 
Be се говоре на Дрини у војсци Ba- 
љевској; и сам самишао ше врле- 
зовао војску). | 

Врлет, f. die Steile, declivitas. 
Врлёшан , тна: но, fteil, praeceps. 
Брлина,-Е. vide доброта, | 
Врло, vide веома. 
Врлоћа, f. vide врлина. 
·Врлудање, п. das (береп (und Thun) 

еіпеб, Der fih niht wohl befindet, in- 
cessus hominis aut bestiae minus bene 
yalentis, à 

Врлудати, ам, v. impf. ih gebe (oder 
{ере ама), wie einer Der fidh niht 10061 
befindet ; incedo ut minus bene valens, 

Връав, ва, во, am Auge befhädigt, 
laesus oculo. 

Врљање, п. dag Shlendern, ambulatio. 
Врљати, ам, у. impf, fhlenbern, ame 

bulo. : 
Врљика, f. Die Stange зит Ginzäunen, 

tignum (pertica) sepiendo horto. 
Врљити, им, v. pf, werfen, wmeawer: 

fen, jacio. cf. бацити, туриши. 
` Брљичица, f. dim. у. врљика, · 
Врљо, т. Der ап einem Auge befhädigt, 
‘gaucius altero oculo. Ў 

+ 
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Вридање, n. 1) баё grobe ©рїипеп, 
netio crassioris lini. 2) Daê Daberplaus 
Dern ‚ garritus, : 

Врндаши, ам, v. impf. 1) прести на 
велико врешено, grob {ріппеп, пеге 
crassius linum. 2) daher plaudern, nu- 
gas profero. 

Врндуљ, m. највише се говори у 
MA Om. броју врндуљњи dim. B p H- 
дуљићи (Самотвори точкови 
као воденично камење, или кола 
од тшакови шочкова. На таковим. 
точковима стоје обично Турски 
топови), eine Art адеб, aus einem 
Gtüde, rotae genus, 

Брнуши, нем, vide вратити. 
Бонушисе, немсе, vide врашитисе. 
Врнчаница, f. einer Der Riemen, die an 

Der 5)рапЕе ftatt Deg Oberleders find, 
lorum crepidae. 

Врнчање, n. 1) d48 UAnmahen der 
Obers Niemen der Opanfen, áptatio 
lororum superiorum crepidae. 2) ða 
undeutlihe Reden eines Migvergnügten, 
капа 51 а 10. 

Врнчати, ам,№.ітрё, з) опанке, die Ober- 
riemen оптафеп, lora ѕпрегіога apto. 
2) zornig reden, mussito. | 

Врсан, сна, но, vide врстан. 
Врсник , m, Der mit mir gleihen 
_ МЕ, aequalis. ; 
Врсница , f. die mit mir аге феп Alters 

ift, aequalis, И 
Врсноћа, f. Die Orbentlihteit, Braypeith 

frux (?). / I 

Врста, f. Reihe, series. 
Врстан , сна, но, ordentlih, frugi. | 

Alters 

Врстање, n. das Stellen in Жеђ und 
Glied, collocatio in ordine- 

Врстатисе, амсе, у. r. impf. fih in 
Reih undGlied telen, in ordine colloco 3 
А. Врстајтесе , ето пара Mymana ! 
Б. Брстаосе не врсштао, не ма 

нас вище него — 
Врстелези (пт, ј. врзи me лези), (Ёотїї& _ 

alê) Seierfagéname, dies festus fictus 
joci caussa ? 

А. какав је данас светац ? 
Б. врстелези ! | 

Вртаљ, та. (у Сријему, у Бачк. ну 
Ђан.) da Biertheil, vide четиврпг. 

Вршалче, чета n, буре од четврши 
акова. 

Вртшање, n. г) vide враћање, 2) баё 
UAufbrehen der Усифе mit dem Meffer, 
effractura nucis ope cultri. 

‚ Бртати, врћем, у. impf, 1) vide вра- 
Ramn. 2) орае, die Xue aufbrehen e 
effringo nucem cultro. 

Врпташисе, врћемсе, vide враћатисё, 
Bpmeme , n, (Рес.) vide врћење. 

Вртеши, тим (Сес.) vide врћелти. 
ан 
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Вртетисе, mamce, (Рес.) vide врће- 
тиясе. 

Вртиши, им, 
Вртитисе > имсе, 

шисе.. 
Вртлог, та. Der Wafferwirbel, vortex. 
Бртоглав, ва, во, fhmwindlig, ver- 

tiginosus, 

Вртоглавица , f, Der Sdwindel, уег- 
tigo, 

Врћење, n. 1) da8 Bohren, terebratio, 
2) da Drehen, volutio. 

Врћети, вршим, у. impf, (Вря.) boh- 
ren, terebro. 

Врћетисе, вртимсе, у, ғ, impf. (Ерц.) 
fih drehen, vertor. 

Врћи, вргнем, у. pf. 
tegen), pono. 

Врћи, вршем, (у Бачкој) vide вријећи. 
Врћисе, вргнемсе, у. r, pf. на кога, 

wem пафагѓеп, пафдеса са, imitor, 
{еше се вргне и на ујца apap Ay- 
naga, акамо ли на слугу у KY 

Bp; Ж (comp. spyhi), ha, he, beig, А. 
Врућ“ ima, f. die Hige, aestus, 
Врућица, f. þigiges Fieber, febris ar- 

ens. 
Врућичина, f, augm. y, врућица. 
Врућуштина , $ жай, вруКичина. 
Врушва гора, f · vide фрушка — 

Брушњиња, f, eine Art Kirfhen, cerasi 

(Срем.) vide врКепти. 
(Срем.) vide врће- 

tir (tellen, 

Бевез. 

Врц, cf. тру врт, 

цање, n. 1) das ѓфпеПе. Sin = пп? 
Derbewegen, писано, 2) das ©ргй&еп, 
еписа о, 

Врплаши, ца, v, impf. [рсивен, етісо : 
„Црна врвца кроз кошуљу врца— 

Врцаписе, амсе, у, г. н fidh {фпеП 
pin- und ђегрередем (5. B. wenn ein 
Mann ein E иафа{[еп 
will), mico ? 

Врцваһе, п, dim, 9. врттае. 
Брцкатисе, амсе, dim. №. врцатисе. 

чка m, иде мачаћ. 
Брчање, п. рад Knuurren, murmur, 
Врчати, чим, у, impf. као мачка, 

или као празно вретено кад се обр- 
ће, یب и murmuro. 

Вршај, m. eine ©фіфё Barben, die auf 
вета! А ан wird, stratum. 

Вршак, шка т. vide вршчић 1. 
Вршац, mya m. die Старе Werfheg (im 

Banat). 
BORTER ка, ко, Werfheger =, 
Вршење, ‚ Вав Austreten (deg "беке, 

бе), Мане. 
Вршидба, f. dag 2ustreten , trituratio, 
Вршитшисе , шисе, у, г, поре, іп (бег 

fülung geben, регћелог : вршисе BOs 
ља Бож] Ma. 

БЕЁшка, f, Die ХИфесифе, vassa, 

Брт 

Вршник, m, vide препуља. ји 
Вршчанин, m. einer von Berf ies. 
В,личић, m, 1) dim, 9. Бр. 2) (әрчи) 

ү ы Y. врг. 
Връо, врла, ло, vide добар, 
Брђовит, ша, то, н. п. гора, ein 

Bera mit vieiea Spigen, cacumino- 
55(?). | 

Втица, f. (у Epu.) vide тица, 
Вугдраг (Вунлраг), m. DEE 

nomen viri. 

Вузман, m. Manngname, nomen viri. 
Вуило, т, Manngname, nomen viri, 
By „ин, т. Mannéname, nomen viri: 
By nga, т. ©йаппёпате, nomen yiri, 
вуја, ш. (Рес. и Срем.) vide Вујо. 

Вујадин, т. Убаппепаше, nomen, viris 
Вујак, m. УЛапибвлаше, nomen viri. - ' 
Вујан, m. Mannsnamé, nomen, viri. 
Вујана, f. Şrauenname, nomen femi- 

пае, ДГ! 

Быт, т. Mannéname, потеп viri, 
Ро, m. (Срц.) 1) hyp. v. Бук 2)һур, 

Бунпа. 
йыш; m, Mannsname, : nomen viri. 
Вујчета, ш. ЭЛаппопате, nomen viri 
Вујчин, m. WManngname, nomen viri. ` 
Еў; m. 1) der Wolf, Jupus. 2) Manasa 

пате, nomen virè Кад се каквој 
жени не даду Беца, онаа нађене 
ђешету име вук (да га не могу; 
вјештице изјести: зашо су и ме» 
ни овако име нађели). 

Вука, f. lug bey Вуковар. 
Вукадии, ш. Фбаливпате, nomen viri. 
Букдуло, ш. Manngname, nomen viri. 
Вукаљ, m. Manngname, nomen ү:гї, 
Вукана, f. $гапеппаше, nomen femi- 

nae. 

By кас, m. WManngname, nomen. viri. 
Вукац, вца, ш, Запибёпате, uomen 

yiri. 

Букач, ш. апиёдате, nomen viri. 
Вукашин, m. Manngname, nomen viri. 
Вукеља, m. Manngname, nomen viri. 
Вукић, Mannsname, nomen yiri. 
Вувман, т, WManngname, nomen viri. 

Вукмӣљ, ш, Manngname, nomen viri. 
Ny m. Maunêname , nomen yiri. 
Букмира, f. $гашеппаше, nomen femi- 

пае. 

Вуковар, та. @{а0# in ©Slavorien, no- 
men urbis. Вуковарац (о: Ha), човек 
из Вуковара. Вуковарски, ва, ко, 
ооп Буковар. 

Вуковоје, т. Manngname, nomen yiri. 
Вукодлак, m. харир der Фатррг, 

vampyrus (баё Vulcolacsae іт Adelung 
а. у. Bampyr). Вукодлак се зове чо- 
век, у кога (по приповијеткама на- 
родним) „послије сурти 40 дама, 
уђе нека „Ђаволсћи ду, и оживи 

à 

Bys . 

. 
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га (повампирисе). Потом вукодлак 
излази ноћу из гроба и дави људе 
по кућама и пије крв њиову. Пош- 
тен се човен не може повампири- 
ти, већ ако да преко њега мотва 
прелеши каква тица , или друго 
"вакво живинче пређе: зашо свагда 
чувају мрца да преко њега што 
не пређе. Вукодлаци се обично по- 
јављују зими (од Божића шамо до 
Спасова дне). Кано почну људи MAO- 
го умирати по селу, онда почну 
говорити да је вукодлак у гробљу 
(а Бекоји почну казиваши да су га 
Бе ноћу вуђели с покровом на ра- 
мену), и стану погађаши ко се 
повампирио. „Кашто узму врана 
ждријепца без биеге, па га одве- 
ду на гробље и преводе преко гро- 
„бова, у којима се боје да није By- 
кодлав: зашто һажу да танкови 
ждријебап неће, нити емије, прећи 
преко вукодлака. Ако се о ком 
увјере и догодисе да га ископавају, 
онда се скупе сви сељаци с глого- 
вим кољем (зашто се он само гло- 
гова коца боји: зашо говоре, кад 
га спомену у куби, „на пушу му 
броћ и глогово трње" —- зашто 
су и брошњани покривени TAOTO- 
вим шрњем —), па раскопају гроб, 
и ако у њему нађу човека да се 
мије распао, а они га избоду 
оним KODEM, на га баце на ватру 

me изгори. Кажу да іпаковога By- 
водлака нађу у гробу а он се уго- 
јио , надуо и поцрвењео од љуцке 
крви („првен као вампир”). Вукод- · 
лав долази кашпо и својој жени (а 
особито ако му је лијепа и млада) 
те спава с њоме; и кажу да оно 
дијете не ма костију које се роди 
с вукодлаком. А у вријеме глади 
често га привиђају ско воденица, 
око амбара житније и око чардака 
и кошева кукурузније. 

Букоје, ш. ЗЖапидпате, nomen viri. 

Буз једина, f. der “01016, адтог- 
= sus lupi; (приповиједају) кад жена 

трудна једе меса од овце, или од 
козе, колу је вук јео, онда по. 
њезином 5ешепу, кад се роди, изи- 
Бу некакте ране, које се зову ву- 
коједина. Вукоједина се. кади 
измечешом и шим се лијечи. 

Вукола, ш. УЛаппёпаше, nomen viri. 
Вукоман, та. Mannsname, nomen тігі. 

Вукосав, m, ЯЛаппёпоте, nomen viri. 
Вукосава, f. фтацеппаше, nomen fe- 

- шапае. 

Byxoma, m. Mannsname, nomen viri. 
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Вукошићи, m. pl. cf. сјекутићи (са- 
"мо у оној загонешки). 

Вуксан, та. УХапиёпаше, nomen viri. 

Вукша, ш. PManngname, nomen yiri. 
Вуле, ш. WManngname, nomen viri. 
Вулеша, та. DManngname , nomen viri. 
Вуна › f. ме Bole, lana- 
Вунен, на, но, wollen, laneus. 
Вуница, t. т) dim. 9. вуна. 2) вунени 

конци, Der Уводи и, flum laneuwm 
duplicatum. 

Вунко, т. Manngname, nomen viri. 
Вунша, f. (у Сријему, y Бачы. и y Бан.) 

dag Pfund, pondo. 
Вунташ, m. m. ja лан, $10868, Der’ 

pfundmweife verfauft (verpucff). wird, 
linum quod jam pensum venditur. 

Вунтатшки, каб ко, н. п. кантар, die 
Pfundwage, libra quae pondo. exhibet. 

Вунцуш, m. Per Hundfott (брест, 
Éundsrutt), nebulo. 

Вунчушарија, f. Ме Hundsfötferen , res 
scelesta. 

Вуруна* (куруна), f. vide пећ. . 
Вуруница (вуруница), f. dim. у. BY- 

руна. 
Вурунски, ка, KO, Н. П. лончић, Ofen, 

fornacalis. ~ 
Вурунџија“, m. 2) Der Ујептафег , for- 

nacarius., 2) Der Beder, pistor. 
:Byha, вучем, v. impf. ереп, flep- 

реп, traho. ў 

Вуцибатина, f. 1) Der mit dem Stofe 
þerumfpagziert, otiosns cum baculo. 
2) Der offenbar Gtråflihe, baculo di- 
gnus, quem sequitur baculus expectans 
illum qui verberet. 

Вуча, m. (cm.) Mannsnaime, nomen 
ул: 

„Шемлук чини Вуча ценерале — 
Вучан, m. Mannsname, nomen viri. 
Вучен, m. ЗЖапивлоте , потен viri. 
Вучење, n. das ©сферреп, Ziehen, trac- 

tio (2). - 
Вучета , m. WMannsname „ потсп viri., 
Вучија“, f. ein аштефееђепре8 бав, 

Fanne, cadi genus. 
Вучијпа , f. dim. №. вучија. 
Вучина, f. 1) Die Wolfshant, pellis lupi. 

2) augm. yon вук. 5) Mannsname, 
nomen уїг1ї. > З 

Вучитрн, m. варош у Косову код во~ 
де Сишнине. 

Вучић, m. annêname , nomen viri. 
В ;чица, f. Die 35и, lupa. 
‚Вучуй, uja, je, Wolfe, lupinus. 

Вучко, m. Manngname, nomen viri. 

Біщеница, f. (y Epu.) yide шенице. 

iie 
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С; 1) ihn, eum. 2) её, id (im Aceuf-) 

5) pleonaftifo : 
„Чарне очи ви га не гледале— 

Гавёз, ш. die айри, symphytum 
officinale Linn. | у 

Гавра, ш. Фаппёпате, nomen viri 
(Gabriel). 

Гавран, ш. Der Rabe, corvus. \ 
Гавранов, ва, BO, Deg Raben, corvi. 
Гаврање, р. ein Hirtenfpiel, ludi 

pastoralis genus. 
Гавратисе, амсе ү. r. impf. (y Bau- 

Koj) eine Urt Hirtenfpiel , ludi genus. 
Гаврило, m. Gabriel, Gabriel, ; 
Гагрица, f. ein Wurm Der ungegûrbte 

Häutz friff, tineae genus. 
Гагричав, ва, во. н. п кожа, Wirm 

{їфїд, уоп Würmern zerfreffen, exe- 
sus a tineis. 

Гад, m. der Gfel, nausea, | 
Гадан, дна, но, efelfaft, creans fa 

stidium. „ 

Гадиши, им, у. impf. efelhaft maden, 
abtadeln, fastidium creo alicui alicu- 
jus rei. 

Гадишисе, имсе, у. г. impf. Gel Ба: 
беп, fastidio : ја се гадим на шо, 
und нешто ми се гади. 

Гадљіње, n. рђав Dudelfacfpfeifet , mu- 
sica utriculi. 

Гадљар, m. der Dudelfadpfeifer, utri- 
cularius, 

Гадљарев, ва, во,) Des Dudelfafpfeis 
Гадларов, ва, во,ў ferê, utricularii. 
Гадљарсви, ка, ко, 1) DuDelfafpfeis 

{етїїф, utriculariorum. 2) аду. Dudel- 
(абртенес оф , more: utrıcularii. 

Гадљати, ам, у. impf. den Dudelfaf 
fpielen , sonare utrioulo. 

Ггадље, 1. pl- der иде аё, utriculus 
Гідљи, f. pl.f musicus. 
Гадљив, ва, во, ¢fel», fastidiosus. 
Г ађбање, n. рад Jielen, collineatio. 

Гађати, ам, у. impf. (у Шумадији) 
elen, collineo. 

Гађсње, п. 1) Раб UAUnefeln, taedium , 

2) раб NVeréfeln, taedii creatio. 

Гажсње, n. 1) даё Baten, vadatio. 2) 
das Betreten , calcatio. 

Газ, m. vide брод з, 
Газда, m, 1) vide домаћим. 2) еіп reis 

фет Mann, dives. cf. господар. 
Газдалућ, m. dag Bermögen (eines 

газда ,) facultates, 
Газдарица, f. vide домаћица. 

Газдаричин, на, но, Der Hausfrau 
gehörig , ћегае , matris familias, 

Газдашаг, m, yidę газдалуњ, 

"УЧИНИО ьо Р + жє тшн РОЧ: 

ә 4 ` 
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Газдин, на, но; Dem газда gehörig, 
heri, patris familias. ' 

Газдински, ка, ко, 1) Dên газде деђда 
rig, dominorum , lautus. 2) adv. іё 
ein газда, laute. 

Газеша, f. eine Ёпр{етпе Ringe, wos 
von 5 auf einen Фата geben, numi 
genus. 

Газиблашо, m. fomifhe Benennung eis 
nes geringen Beamten, Der fih widtig 
тафе (ч. d. Watefoth). 

Газити, им, у. impf. 1) waten, vada- 
re. 2) treten, сајсаге. 

Ганп“ учинишисе, ег{фїїпбеп (wie 
ein Geift ,) еуапе5со. 

„Тај ‚ m, Der Hain, nemus, 
Гаја, m. (Рес. п Срем.) vide Fajo. 
Гајдаш, m. vide гадљар. | 
Гајде, f. pl. (Сријему и у Бачк.) vide 

гадље. | 
Гајење, п. Daê Pflegen, curatio, cule 

tura. | 

Гајин, т. annêname, nomen viri, 

Гајиши, им, v. impf. pflegen, curo, 
Гајо, m. (Ерц.) hyp. 9. Гаврило. 
Гајски, ка, ко, н. п. дрозак, Walda 

Droffel, silvestris. ЧАЈ, 
Гајтан“, m. Die ©фпиг, funiculus. 
Гајтанити , им, у. impf. н. п. аљину, 

@фпйїге annähen (ang Sleid), clavum 
adsuere vesti. 1 

Гајтањење, n. dag Befhniiren , adsutio 
clavi. 

Гака, f. рад Gefrûhe, согшсаџо (2): 
стоји гака врама. 

Гакање, п. dag @е[фге) Der Krähe , сја- 
raor СОГП1С1$. 

Гакати, rayem, у. impf.} frähen, (von | 
Гакнути, нем, у. pf. _ј der Хгађе,) 

сотитсог. и 

Галиба, f. (у Сријему, Бачк.и у Бан.) 
Ungelegenheit, molestia. 

Галија, f. die Galeje (асођев Seefdhif) 
navis.» У 

Галијца , f. dim. $. галија. 
Галица, f. Der Bitriol, vitriolum. 
Галицање, п. Vide чкакљање. 
Галицати, ам (и галичем), vide чка« 

кљати, 
Галоња, m. еіп {фїагес Odê, bos 

ater. 

Галоњин , Ha, но, ђев {фтацеп Od 
fen, bovis atri. 

Гёлош, m. црна пантљика, пипо се 
уплеће у косу (у Србији), vide 
уплешњавк. | 

Гамбање, и. Daê Watfheln, vacillans 
gradus. 

Гамбати, ам, у. impf. таеп, ire 
vacillanti gradu, 

Гамизање , n. Daê Kriehen, гергаџо, 
Гамизғатшн, мањем, у. impf. Епефеигеро, 
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Гаовица, f. eine Zirt teiner бдуфе, pi- 
scicülus : ве ма ни гаовице (кажу 

‚ рибари кад не ма рибе). У 
Гао, 1. Ме ruige Sarde (Сфтиђ), co- 

lor fuligineus, 
Тара, f. ruğbraunes ©фа[, ovis atra ,, 

fuliginosa. 
Гарав, ва, во, ruig, fuliginosus, 
Гарда, fe заграда у Дунаву Бе се 
моруне ватшају (од Пореча доље), 

ein Занитеке in Der Donau уши даи: 
{си+апд@, sepimentum capiendo husoni 
Linn, > 

Гаревина, #, (augm, ?) vide гар. 
Гарење, а. Daê Яиђідтафеп, denigra- 

tio. 

Гарин. на, но, deê fhwarzen ©фа[её, 
ovis atrae., _ 

Герити, им, У. impf. rufig maben, 
fuligine denigrare, 

Гарбв, m. ein |фрасје: Hund, canis 
ater, ед 

Гаровљев, ва, во, deg ruffarbenen 
Hundes, canis fuliginosi. 

Гасиши, им, v. impf. [čfhen, restinguo. 
Гасишисе, имсе, у. г. impf. ац8[6{феп, 

extinguor :-гасисе свијећа, ватра. 
‚ Tâm, m, vide јаз. 
Гаталица, f. m. j- књига, у којој су 

ко]екавве приповијешке, или гаш- 
ње, ein Шиега идадфиф, liber ve- 
nustior (al едепјав бәл Sirens 
б SNS 

‹ Гашало, m. бег Забсђапа, fabulator, 
Гашае, n. vide врачање. 
Гатар. m, vide врачао 1. 
Гатшара, f. vide врачара. 
Гатарев, ва, BO, vide гатаров. _ 
Гатарина, f. vide врачарина. 
Гатаоов, ва, во, vide врачаров. 
Гаташи, ам, vide врачаши. Tama- 

ла баба да није мраза, па освануо 
снијег до гузипе; 

„Стара баба у брабоњке гаша: 
„Жив' ми синци све су гола говна. 
Гатка ,, f. фаб Segenflud einer Bege- 

репреіё oder Handlung, res respondens : 
то је његова ramka. 

Tamma, f, бађ шила, narratio, 
`Гаппьйв, m. der Hofenriem, daS Hofen= 

band, fascia braccalis. 
Tahe, f.pl. linnene lange Hofen, caligae 

\ linteae, i 

Гаћетине, f. pl. augm. 9. гаће. 
Таћице, f. pl. dim. 9. гаће. 
Гаћняк, m. vide гатњин. 
Гаћурине, f. pl. vide гаћетине. 
Гацко, n Gegend in der Herzegowina. 

Tasa, m. УЙаппдпате, nomen viri (yon 
‚_ Гаврило). 

| Гашење, n. 548 8#$[@еп, restinctio. 

i 

Гануши, нем, vide уган ы лаб ес»: n. pl. з) die $аПе, laquei. 2) 
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гвожђа пушчана, m.j. табанџе. 
Гвожђар, ш. der Çifenbándler, mer- 

cator ferrarius, 

Гвожђарница, f. Der С емјадеп, taber- 
па ferraria. i 

Гвожђарски, ка, ко, 1) ебепђап ет а, 
ferrariorum. 2) аду, wie die С епђацог 
ler, more ferrariorum. 

Гвожђе, n. фаб (еп, ferrum. 
Гвожђушина , f. augm. Y. гвожђе, 
Гвозден, m, MannSname, nomen үйї 

(ferreus). | 

Гвозден, на, но, е ет , ferreus. 
 Квоздењаћ, m. 1) котао од гвежђа,. 

eiferner Reffel, crater ferreus, 2) гвоз- 
ден буздован: узе кадија гвоз- 
дењан, те удари нашега Мују над 
прдењак — cf. оклицнуши. 

Где, (Рес,) vide Бе. 
Гдегде, (Рес.) vide гђегђе. 
Гдегод , (Рес.) vide Ђегођ. 
Гдевоји , којега, (Рес.) vide Ђекоји. 
Гдему драго (Рес.) vide Бе му драго. 
Гдешто , (Рес.) vide emmo. 
Гди, (Срем.) vide Бе. 
Гдигди , (Срем.) vide гђегђе, 
Ггигод, (Срем.) vide Ђегођ. | 
Гдикоји, којега, (Срем.) vide Бекоји. 
Гдиму драго, (Срем.) vide ђему драго. 
Гдишшо, (Срем.) vide ђешто. 
The, (Ерц.) vide Бе (mit allen 2е= 

tungen). 
Tere, (Ерп.) Ме und da, passim. 
еак, ш. ципор, еіп gemeiner unges 
bilDefer Menfh, homo de plebe, 

Геачење, n, dag Mahen zum rean, 
appellatio aut simulatio rustici. 

Геачина, f. augm, $. геак. 
Геачиши, им, у. impf. уши reak mas 

chen , facio rusticum. А 
Геачитисе, имсе, у. r. impf, {i guns 

геаћ mamen, simulo rusticum. 
Геачки, ка, ко, 1) банисуф, plebejus- 

2) аду. Баш ф, rustice. 
Fem, m, der феб ап, pelicanus: смрди 

као гем, 
Генерал, ш. уде пенерао mit allen 

3101е1гипдеп. _ 
Гергетег, m, намасшир у Фрушкој 

гори .Гергешежанин, калуђер изГер- 
remera. Гергешешки, ка, ко, уоп 
Гергєшег, 

Герзелез, ш. брдо у Будиму.: Србљи 
приповиједају да је некакав Тур- 
чин из Босне, Герзелез Алија 
(који се пјева и у пјесмама), CKO- 
uno на "коњу с шога брда у Ayna- 
во, за царево здравље кад су Тур- 
пи освојили Будим, 
ко пка, Бо, folant, biegfam, flea 

cilis, 
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Гибаница, f. eine Art Жифеп, placentae 
genns. 

Гибање, n. da Bewegen, Wiegen, 
agitatio, motus, 

Гибаши, ам, (и гибљем) у. impf. Бете» 
gen, fhwenfen , wiegen, agito. 

Гибатисе, амсе (и гпбљемсе), у, r, impí. 
fih bewegen, moveor, agıtor, 

Гизда, Ё. {hin gefleidetes und gefhmiicfs 
tes Frauenzimmer, femina comta. 

Гиздав, ва, во, gefhmüdďt, comtus, ` 
Гиздање, n. Daê Зфишсеп, comtio, 
Гиздати, ам, у. impf, вишити кога, 

fdmüdďen, como. 
Гинуши, нем, у, impf. 1) umřommen, 

intereo, 2) за ким, или за чим, |фтафг 
ten, desiderio enecor, 

Tag, interj. Daê &oďwort für Shweine, 
уох alliciendis зи1һи$, 

Гицање, n. дав unrubige Bewegen Der 
Beine beim Сеп, Liegen 1с. irrequies 
pedum. 

Гїцашисе, амсе, у. у. impf. ме Beine 
итбегтресѓеп beim iegen, Gigen, mi- 
care pedibus (?) 

Гицкање, n. das Oigrufen, 
suum. 

Гіцкаши, ам, у. impf. gigrufen, ad- 
vocare sues. 

Гипнуши, нем, у. pf. дівгиѓеп, advo- 
care sues. 

Глабање, о. раб Ragen (оегаф)(1.), rosio. 
Глабати, ам, у. impf. nagen, rodo. 
Глава, f. 1) Der Kopf, caput; он raa- 

вом, er и. fein andrer, ipsis simus “lle, 
2) das Oberhaupt, caput. 

Глават , ша, то, дгођебрћа, capito. 
Главстина, f. augm. №. глава. 
Главиш, та, то, лијеп, н. п. човек, 

или жена, (у Србији, у Босни и у 
Ерцеговини; ооп Perfonen) үфоп, 
шећег, 

Главић, m. Die Ciel, mentulae caput. 
Главица, f. 1) dim. y. глава. 2) Haupt 

des 50015, Lauds и. dgl. caput bras- 
ysicae, porri. 3) ein Hügel, cumulus : 

„На Главици више Бијељине — 
Главице, f. pl. vide главичине. 
Главичаъе:, n. da Behaupten (e8 

Хођ!в), cupitatio brassicae. 
Главичатисе, часе, v.r. impf. H. п. ку- 

пус, {1% häupten, capitari (de brassica). 
Главичине, f. pl, Die Hanflörner, grana 

cannabina, 
Г'лавичица , f. dim. von главица. 
Главни, на, но, н. п. новци, бав 
e Kapital, sors, 
Главница, f. (у Србији) herefhaftlihe 

Kopfftener von verheurateten Perfonen, 
census capitum maritorum domino sol- 
vendus. 

Главница, f, 1) Der Brand im Weizen, 

vocatio 
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` ағедо\ 2) (dim. 9. главне) каштпо је 
и главница лијепа вајдица, mangs 

mal ifs Gewinn, wenn ацф nur das 
Ñapital zurüdgewonnen wird, interdum 
et sors (sine fenore recepta) lucrum est, 

Главничав, ва, во, н. п. шеница > 
brandig, robigine corruptus. 

Главно, нога, n. Daê Kapital, sors. 
Главња, f. велико дрво што се ложи 

на ватру, ein дгођег Balten тепп» 
boli, lignum; aug ein groes ©феі: 

5 Кратке главе, готови угарца; 
„Позна Беца, готове сироше. · 

Главњица, f. dim: 9. главња. 

Главобоља, f. раб Жорћређ, dolor ca- 
pitis. > 

Главоња , m. der Groftopf, capito. 
Главура, f: 
Главурина, É | vide главешина. 
Главуча, E 
Главчина, f. die Nabe, modiolus rotae. 
Глад, f. der Hunger, fames. Једе Kao 

да је из глади утекао. | 
Гладак (comp. глаЬї), тка, ко , glatt, 

laevis. жж 
Гладан, дна, но, hungrig, famelicus. 
Гладилица, f. брус, mmo ce ошшри 

коса, или бришва бријаћа, der ец 
fein, cos politoria. | 

Гладити, им, у. impf. {{геїфєЇп, E 
Гладишисе, имсе, у, г. impf, fi 0141» 

fen und pugen, como me. 

Гладнетн, ним, (Рес.) vide гладњети, 
Гладнити, им, (Срем.) vide гладњелти. 
Гладњети, ним, у. impf. (Ерц.) puns 

gern, esurio. 

Гладовање, n. Daê Hungern, esuritio. ' 
Гладовати, дујем, у. impf. þungern, 

esurio. 

Глађење, n. dag Фа ен, laevigatio. 
Гламоч, m. 
„Iloa Гламочемпод бијелим градом— 
Глас, im. т) Die Stimme, vox. 2) Die Nad- 

сиђе, nuncius. 5) Бег Ruf, fama. 

Глас до neĝa, а м**а по пепелу. 
Гласан, ска, m. 1) dim. yon глас. 2) 

као мала шупљика на гаћама, или 
на кошуљи, ритф феске Stidarbeit, 
opus реггабо ша (acu). 

Гласање, n. r) раё Berlauten , fama. 2) 
vide ћесмање, 

Гласати, ам, v . impf. п 
vide ћесмати. 204 

Гласатисе, амсе, у. 
(еп, ог. 

Гласинац, нца ш. (бепе {Оф von 
Zwornit : 

„Кад изиђе на Гласинац равни. — 
Гласиши, им, у. impf. те еп, fagen, 

nunc io. 

Гласитисе, имсе, ү, г. impf. yerlauten, 
inaudior, 

авиши гласав 

"үр е2“, аги 

и 4 сектама 
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листа, f. 
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 Жласнак, m, Der фїе афід bringt, 
Bote, nuncius : 
„Чупић ради да гласник не оде — 
Тласовито , ђе aut, clara voce : 
„Па подвивну шанко гласовишо — 

Гласоноша, m. der Die Жафифе trägt, 
Gotrriet , nuncius. 

Глатпи, ам, vide гледати. 
Глацнупшсе, немсе, у. г. pf. ein glat- 

ге5 дазјеђеп befommen , restauror. 
Тлачина, f. ме бабе, laevitas. 
тле, interj. fieh ! еп. 
Гледање, п баё Shanen, spectatio. 
Тлсдати, ам (и гледим), У. шире. 
Halet , specto, 7 

Taeache, hera, n. vide зјеница. 
Глоднути, нем, у. pf. einen Blid thun, 

aspicio. 

· Глед“чићи, m. pl. cf. брадићи (само 
у оној загонетки). 

ТГлежањ, жња, m. vide чланак. 
Глето, n (Рес. и Срем.) vide ran- 

јето. 
Гл76, m. ђе' #040, coenum.cf. блашовао. 
Ta: 102B, ва, во, fothig „lutosus. 

regorius. 

Глието, n, (Ерп.) vida длијето. 
Глонпо , та, ein langer, träger Ўепіф, 

hamo longus et piger. 
der ршрити, 

mum, lumbricus. 
Глгша, m. (Рес. и Срем.) vide Глишо. 
Гл о, m. (Ерп.) hyp. ә. Глигорије, 
Тас ба, f. die Фе ођћгаје, mulcta, 

TAG биши, иму ү. pf. um бер firafen, 
mulcto, 

Глобљавање, n, Раб Crpreffen von 
Geidfrafen, mulctatio. 

Regen: 

` Тлобљавати, ам, у. impf. кога, Geld- 
{їга{еп. етргејјеп , ташсто, 
лог, m. der Weifdorn, 
Linn. 

Глогиње, f. pl. Die тифі des Wei- 
dorns. Ласно је шуБим K ем. гло- 
тиње млашити. 

Тлогов, ва, во, Deg Beifdornê , cra- 
taegl, 

TAC говац, Еца, ш. ш. }. колац, или 
штап, tin Grab oder абі von Зе = 
роги, baculus aut palus crataeginus. 

Глоговина, f. Weigdornpol , lignum 

crataegi. 
Глолање, n. даѕ Nagen, rosio. 
Глодати, глођем, v. impf, nagen, 

rodo. 
Глож^ње, n. DaS Запбен, litigatio. 
Гложитисе, имсе, ү. г, impf. fih 

zanten, Jurgo. 

Гложјаћ, та. der Weifdornwald, cratae- 
getum. 

TaSmje, n. (соП.) das Weifdorniht, 
оо м O) 

crataegus 
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Глота, f. чељад, т j. жене и hena, 
die Familie 1. e. Weib und Kinder, | 
familia : Бе је твоја raoma (питају 
војници (на крајини кад се боје Ту- 
рака да и не поробе) један äpy- 
гога.) ? 

Глоцкање, п. діт. 9. глодање, 
Глопкаши, ам, dim. y. тлодати, 
Глспкапшсе, амсе, у. г. impf. H. п. 

коњи, fih (фејепо) береп, von 
Pferden, morsicare se 

Глошчић, m. dim. ¢. глог. 

Глув (сокр глувља), ва, во, аиб, 
surdus, 

Глува неђеља, f. die Bode yor der 
Фа ирофе, hebdomas quae praece- 

dit hebdomada palmarum. cf, безиз 
мена међеља. 

КЊ | Њу l Der Taube, surdus, 

Глуво, ш. vide глуван. 
Taj доба, n. ме Beit аеаеп Ё: 

ternaht, фа alles {Hil ift, tempus ше« 
diae Да cum silent omnia. 

ыра, 8 ое Taubpþeit, ѕигдібаѕ. 

Глунуши, нем, у. impf. taub werden ¢ 
а 

Гљива, f. der Shmwamm , fungus. 
Гъивёттина, f. augm. 9. гљива. 
Гљивица, f. dim. Y. гљива. 
Toney puna, f. vide гљивешина. 
Гмиза, f. највише се говори у млож, 

броју гмизе, и значи мале Бин- 
Буве, die Glasperlen, margaritae yi- 
treae. 

Гмизање, n, vide гамизање. 
Гмизати, мижем, 
Гмизити, им, 
Гнесжђење , п. (Рес.) vide гнијежђење. 
Гнездити, им, (Рес.) vide гнијездити. 
Гнездитисе, имсе, (Ёес.) vide ranes- 

дишисе, 
Гнездо, n. (Рее.) vide гнијездо. 
Гнијежђење, п. (Ерп.) das Niften, ni= 

dificatio. 
Гнијездити, им, V. impf. (Ерц.) н.п. 
KOKOM, Det Denne. ein eft maen, 
nidum бо ‚ impono nido. 

Гни]ездишисе, имсе, v. r.impf. (Ерп.) 
nijen, nidulor. 

Гнијеадо, п. (Ерц.) Daê Neft, nidus. 
Гној, m. 1) der Citer, pus. 2) der Düne 

дес, Mift, fimus, stercus. 
Гнојав, ва, во, еїќегід, шсегозив. 
Гнојаница, f. Die ийе, pustula. 
Гнојёње, а. з) даб С егтп, purulenta= 

по, 2). Вав Düngen, stercoratio. 
Гно]иши, им, у. impf. н. п. њиву, 

ditngen , stercoro. 
Гнојитисе, јисе у. г. impf: н. п, рака, 

ceitern, ш ү abeo, 

| vide гамизати. 
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гњавити, им у. поре. Òrüden, со до, . 
Гњављење, п. dag Drüden, рз: 
Таш, m. vide голијен : 
„Носи гњаше побљувасе на ше = 

ње в, m. бег Born , ira. 
Гњеван, вна, но, јод, iratus. 
ТГњевити, им, у. impf. glirner, irrito. 

ХТњевитисе, имсе, у. г, impf. zürnen, 

тгазсог. 

`Тњсвљење, п. das Zürnen, ira; irrita- 
uo. 

Тњ'вљив, ва, во, gäþzornig, iracun- 
dus. 

Тњ цав, ва, во, н. п. еб, tal- 
Тъец?ван, вна, но, f На (vom Brot) 
езх, male рши5 из (pistus). 

Тњечење, n. daS neten, зиђасно. 
lm unma, им, у. impf. fneten, depso, 

subigo. 

Гъйда, f. die Niffe, lens (gen. lendis). 
Хњидицаљ» f. dim. 9. гњида. 
Хњиздо, п, (у Сријему) vide гнијездо. 
њила, f. ле Töpfererde, terra figlina, 

creta Ж аы cf. Грнчара. 
Гъилити, им, у. impf. 1) faulen, pu- 

tresco. 2) тећф werden (vom Obf), 
mitesco. 

TmiOo, гњила, ло, 1) faul, putridus. 
2) mild (von Doi) , mitis. 

То (гоо), гола, ло, пафе, nudus: 

Tobera, £ (ст.) in der 21пеЕ?оѓе von 
Galomon: једна гобела у као, Apy- 
ra из кала — 

Тованце, gema, n. dim: Y. говно. 
Говеда, f. (coll.) dag Rindvieh, armen- 

ta Е 

Горьєдар, т 1. der Rinderhirte, bubulcus. 
Говедарев, ва, во, vide говедаров. 
Говедарина. f. dag Rindgeld (die, Be- 

şablung Des Мире ел) merces bu~ 
ђијст, 

Говедаров, ва, во, Deg Rinderhirten , 
babulci. 

Гов aûpCKit, ка, ко, 1) Der Rinder- 
истец, сога 2) adv. auf Rin: 
Derbirten Art, bubulcorum more. 

Trehi, Ба, Бе, vom Rinde, bubulus. 
Говеђина, f, дав Rindfleifh, caro bu- 

bula. 

Товечаца, f. (с oll.) dim. ә. говеда: 
има двоје, тпроје говенаце. 

Говече, чета, n. ein Rind (im weites 
ten Sinne), bos , vacca, vitulus, 

Горнлње, n. dag läige und unberechs 
паге Ginreden, contradictio molesta 
eh iniqua- 

Говнара, f. vide говноваљ. 
Товнати, ам, у. impf. läftią мир ohne 

Grund mideríiprehen, objurgare ini- 
que et moleste: иди не говнај ту 
(oman рече сину, H. п. кад син виче 

mino на очину уредбу). 

'"ХТодишњак, 

Гов Гоз лоо 

Говнен, на, но, redig, merdosus. 
тЫ, им, у. impf. {{йпЁерп, rixanı 

MOVETEC. 

ГОвнишисе, имсе, у. г. impf. 1% bes: 
(фицвеп, merda inquinari. 

Говно, n. der Dred, stercus. Какви 
су My зуби, начинио би од смрзла 
говна кушао. Низ брдо се и говно 
ваља (кад који трчи, или скаче, низ 
брдо). Без горна не ма ни говна 
(Húngen ift nöthia). Среосе с гов- 
ном у мосуру! 

Говноваљ, ш. Der Gtinffäfer, scarabaeus 
stercorarius Linu, 

Горновић, m. еіп fomifher Name (von 
говно, 4. d. Stercutus): јест он неки 
говновић, јест ! 

Говноноша, m. der Dretträger, qui 
portat ѕ$їегсиѕ : водоноша говноноша, 

in der перове vom gefoppten УВајјес= 
träger: 

Говњаћ, т. ein Fomifher Name ftaft 
бураг: сто говњака масла (у при 
повијешњи). 

Говор, m. die Rede, ©ргафе, sermo: 
познајем га по говору; чујесе Hee 
какав говор. 

Говорёње, n. das Neden, loquela, sermo. 
Говорити, им, у. impf. {ргефеп, lo- 

quor. 

Говоркање, n. dim. Y. говорење. 
Говоркатши, ам, dim. 9. говорити, 
Говорљив, ва, во, Der gerne |јрмфе, 

loquax. 

Гога, m. der Maurer, faber murarius 
(теі finds Qinğaren). 

Гогин, на, но, ђев rora, fabri murarii. 
Гбд, m. веливи празник (у Србији), 

Der Fefttag , dies festus. 
Год, (Рес. и Срем.) vide rob. 
Годеч, т. Убаппзплате, nomen viri. 
Година, f. Daê Зађг, annus. Дуга ноћ, 
или дан, (као) царева година. 

Годиница, fi dim, у, година. | 
m. H. п. назимац, ей 

ahr alt (vom Bie), annotinus, 
Годишњи, ња, ње, ја ф. annuus. 

Годишњица, а баё Todtenmal (ein 
арг nah dem Tode), convivium fuq 
nebre post annum elapsum, cf, даКа. 

Годомїљ, їп, поље ниже Смедерева | 
(између Мораве п Језаве). | 

Годо мир, m. \Уўйаппёпате, nomen Wisi | 
Гор, (Epu.) (alê Хиђапаећу Бе) immer; || 

irgend, - cunque, ali- , штогођ, 
којигођ , чијгођ , кадгођ, ђегођ. 

Гојсње, n. dag Mäften, sagımatio. 
Гозба, f, част, die Фајђесе), Convi- 

vium. 

Гозбовање, n. Daê Фајтен, conyivatio.. | | 
Г озббвати , бујем, у, impf, bey einer | | 

Gafterey ер, сопүіүох i | 
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„Отишла је да гозбу гозбује — 
Гојиши, им, у. impf. тей, ѕаріпо. 
Гојишисе, ‘имсе, у. г. impf. fih mäften, 

~ fett merden, ѕаріпог, opimus бо, | 
Гојко (Гојко), ш. 9айпп$паше, nomen 

у yiri. 

Голаћ, m. vide roan CHH. 
Толем, ма, мо, grof, magnus (comp. 

кажесе већл) сї. велики. _ | 
Голон, f. (Рес. и Срем.) vide голијен. 

· Толет, f, fable Феб аддасдено, mons 
arboribus destitutus, 

Toaĉman, mua, но, Fabl, (ohne йиз" 
__ me,) calvus, Т 
Голеш (планина), т. (стп.) 
„Живо преби у Голеш планину 
Голи син, та. голаћ, m. ј. војни 

који сам од своје воље за пла- 
ту иде на војску и бијесе. (Natter 
Sopn)Name jener Krieger, die, Da fte oh- 
ne Haus und Hof find, niht verbunden 
wären mit in8-Feld zu ziehen, е5 aber 
von {гереп Stüğen um Sold und 
Kleidung thun, miles ultroneus . Ову је 

‚ ријеч Ћурчија арамбаша 1304 ros 
дине донијо с Врачара на Дрину; а 
он може биши да је примио од He- 
кога Турчина из Градишша, који 
је шада био са Србима, и назван 
голим сином запо, шшо 
је уза сваку ријеч говорио: голи 

сине! Голи су синови само на 
Дрини били, а од Бијограда доље 
звали су бећарима шакове војнике: 
Њиов je славни капетан био Деко, 
који је славно погинуо на Равњу 

_ (1813), У 
Колијевно благо, n. (cmr) fo viel alê 

големо, дкођ, ingens : 
„ И проносе голијевно благо— 

Голијен, f, (Epu) рад ©фїепбеїп, 
tibia. 

-Toañûh, m. тољо , дег Nadte, nudus : 
удри пиће на голиће. | 

Толишав, ва, во, vide го. 
Колобрад, да, до, unbärtig, im- 
Толобрадаст, ma, mo,f berbis. 
Головраш, ша, шо, mit Побет Hals, 

collo nudo. 
Гологлав, ва, во, mitentblófiten Haupte, 

‚ capite nudo. 
Гологуз; за, зо, nat дт Hintern, 

ano nudo: „Гологуза сијевала , голо 
масло слијевала, а Радичу троп“ 

_ (некаква узјала гола на вратило, 
па врачала да јој се ваша дебео 

_ скоруп). | 
Голокур, ра, 

mentula. 
ТГоломразица, f. вријеме кад је мраз, 

а не ма кише ни снијега, бег 310], 
gelu. R \ 

ро, ођле Фојеп, nuda 

Гол Гон 109, 

Голотиња, f. die Nadtheit, Mangel а 
Kleidung, nuditas. | 

Голотрб, ба, бо, mit entblögten Baud, 
ventre nudato; daher Голошрб, пош. 
propr. 

„Њега зову Голошрбе Иво— 
Голуб, m. die Taube, columba.. 
Голубак, пка, m. hyp. y. голуб. 
Голубасш, ma, шо, taubenfärbig , 

colore palumbis , colum binus. ; 
Голубац, пца т. з) у Пожаревачкој 

наији један стари град на Дунаву 
(Србљи приповиједају да ra je зидала 
Ђурђева Јерина ради” олубова— 
као голубињакв—). 2) село код шога 
града. Од Голупца се већ доље noe 
чињу планине поред Дунава и из 

_ Српске стране. 
Голубињак, ш. der Tanbenfhlag, co= 

| lumbarium. 
Голубињи, a; be, Tauben =, columba- 

rum. | } 
Голубић, m. die junge Taube, pullus 

_ columbae. _ 
'Голубица, f. i) die Taube (Уба бфеп), 

columba. 2) ein Fravenname , поте 
puellae. 5) cf. златоје. 

Голубичица; f. dim. dag Tauben , co- 
_ lumbulas _ - | 
о, ва, во, bet Zaube, columa 

ае. 

Голуждрав , ва, во; vide голушар. 
Голупче, чеша, п. vide голубић. · 
Голушав, ва, во, ungefiedert, glas 
_ ber: i 
Topo; m. vide голић; _ 

Гољуждрав , ва, во, vide голуждрав. 
Гомбар , m. (у Сријему, у Bauk. и У 

Бан.) Der Фпорјтасјег, textor globulo- 
тох fibulatoriorum. | 
Гомбарев, ва, во ,}0е8 Фпоујтафетв „ 
Гомбаров , ва, во,ј textoris globulo- 

rum fibulatoriorum. 
Гомеља, f: намастир у Босни (може 

бити да је сад и пуст): 
„И Гомељу на граници сувој— | 

Гомила, f. громила, рпа, камарал 
рњага, бег Haufe, cumulus. 

Гомилање, п. 1) дав Aufhäufen, соти 
latio. 2) dag Gepolter, wenn etwas 
Aufgehäuftes cinftürzt, strepitus. 

Гомилаши» ам, у, impf aufpäufen, сп 
_ mulo, | | 
Гомилашисе, AACE, у. г. impf. робеги, 

5геро, 
Гомирје, n. Klofter in Kroatien: 
Гониши, им, у. impf. treiben, jåget e 

agito. | 
Гонитисе, имсе, у, r. impf. 1) {1 

verfolgen, persequi зе invicem. 2) гоне 
се зецови, 04е Hafen rammefn, coes 
unt lepores. | 

D2 
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Гонџе*, yema, n. (у Србији п у Босни 
по варошима) ружа, која се још HH- 

. је расцвјетала ‚него шек напупила, 

eine Rofe, die fo eben die Knojpe gez 

öffnet, rosa recens. к 

Гоњёње, n. das Treiben, agitatio, 2) 

dag Rammeln der Hafen, coitus lepo- 

тиш. 
Тора, f. Das Gebirge, mons. 
Тбражде, п. варош у Ерцпеговини: 
гат је мени соко Синан паша 
„У Горажду. на Ерцеговини— X 

Topan (сотр. горчи), рка, ко, vide rfk. 
Горакнуши, не, улде гркнуши, _ 

Торанџа, f. (ст.) Oranien, Arausio : 

„Ето на me војске небројене : 
„Седам враља, од седам земаља, | 
„И Бевојка Англијска краљица 
„С Дуком senom од земље To- 

| равџе— 

Торе (у Epy. говорисе и горје), oben, 
supra. 

Topĉme, n. Daê Brennen, ardor. 

Topemn, рим, vide горјети, 

T puga, f. dim. v. ropa, 

Горјантк, m. Фе гадретођнег, monti- 

соја , montanus: вуче горјаниче ! 

Горје, (Ерц.) vide горе. 
Торјети, рим, у. impf. (Ерц.) bren= 

пеп, агдео. 

Горњӣк, m. н. п. вјетар, камен BO- 
денични, Der oben 11, von oben 
fommt. supernus , desuper veniens., 

‹Тбрьё чело, n. vide зачеље. 
Горња, ња, ње, Ober, superior. 

Горь 'земац, мца, ш. der Oberländer, 
incola terrae superioris. 

Торњоземски, Ka, KO, 1) OberlanDifh, 
e parte superiori. 2) ady, pberländifch у 
more incolarum terrae superioris. 

Торсвиш, та, то, gebitgig, montuo- 
515. 

Горопадан, дна, но, mwabnfinnig, fu- 
г105и8, 

Горопаднӣк, m. der Wahnfinnige, Ras 
ђе , furiosus. ` 

Гор`падница, f, die Wahnfinnige, fu- 
г1оба, 

Горски , Ka, ко, Феб дав:, montanus, 
Тор лица, f, слачица, Der Senf, si- 

пар1. 

Горушичий, HA, HO, н. п, зрно, Genf., 
ва уши, 

Торчина, f. die BitterFeit, amaritudo, 
Госа, m. (у Бачкој и у Сријему) Der 

Herr (alë Gigentbümer), dominus, ef, 
господар. 

Госим, на, но, 0е8 roca, domini; го» 
сино му mane (tin Sheltwort der 
ан фег). _ 

Г осинипа, f. Die Frau еїпе& roca „ћега, 
Госца, f a) (рур. у. госпођа) $ган, 

Гос ҮЗ Ў хоё 

Dame, domina, 2) eine @Battung 
©фтатт, der HeilEräfte $ugefhries 
ben werden, font кнегиња, fungi 
genus, | 1 

Госпава, f, Frauenname, nomen fe- 
mınae. | 

Гсспин, на, но, Dert Frau, dominae. 
Госпино биље, п. Зијђој, glycirrhi~ 

та glabra Lihn, МИ 
Г-спод (Бог), m. Der Herr, Dominus.: 
„Помог'о га Господ Бог— У о A. 
„Теко ти га Господ сачувао 
„Бришке сабље Анђелијћа Byga— 
Господа, f. (coll.) die Herrn, domini, 
Господар, m, der Herer ((бідепірітег), 

dominus, ûfcrérns ја сам госпо- 
дар од тога; ши нијеси нада мном 
господар. 
у Србији до 1804 године само су 

Турке (и шо бегове и спаије) зва- 
ли господарима (као и сад по Босни 
и по Ерцеговини); а од онда су 
звали господаром. Црнога Bop- 
Ђија, и остале поглаваре и вој- 
воде, који су власт у рукама nma- 
ли, као и сад што зову Милоша 
Обреновића, и остале кнезове, 
који власт у рукама имају и запови- 
једају. У Сријему пак и у оста- 
лим Њемачким државама, зову и 
најмањега трговчића господаром. 
УСрбији су отприје знатније Србље, 
као свињарске трговце , звали 
газдама. 

Господарев, ва, во, vide господа- 
ов. 

Господарење, n, òa Befehlen, Herr- 
(феп, dominatio, 

Господариши, им, у, impf, беје еп, 
ђесттфеп , dominari, 

Господаров, ва, во, рез Herrn, do- 
mıni. 

Госпсодарекї, ка, кө, т) den rocno- 
дареп gehörig, dominorum. 2) adv, 
wie ein господар, domini more, 

Господин, m. der Herr, dominus, У 
Србији само цара и краља (у пјес- 
мама), пашу (у пјесмама, а у го- 
вору му кажу: „честити пашо!“ 
владику, архимандрита, игумна 
(у пјесмама, а у говору: „оче и- 
гумие !), протуи учишеља (и жене 
enora ђетића у кући: свекра, или 
ђевера) зову господином; а у Cpr- 
jemy и у осталим Њемачким држа-, 
вама господин значи оно, што у 
Србији господар. ` 

Господинов, ва, во, Deg Herin, do~ 

тил, 

Господичић, m, Der junge дете, do- 
micellus (?), filius domisi (hesilis 
filius.) 
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Господовање, n. Dag Qeben wie eines 
господин, vita splendida, 

Господоваши, дујем, у. impf. [eben 
ріг ein Herr, splendidam vitam dego. 

Господскт, ка, ко, т) Den Herrn geh- 
rig, dominorum, 2) аду. wie ein roc- 
подин, дотил тоге, 

Госпслство, f. vide госпоство. 
Тоспођа, Ё 1) Die сап, Dame , domi- 

na, 2) велика и мала госпоба, Der 
Elcine мир Der асође Frauentag, fe- 
stam assumptionis , еї natale B. М. V. 

Госпођин, на, но, der Frau, dominae, 
Госп Бин дан, m, vide госпођа 2, 
Гсспобпца, Ё dim. 9. госпођа. 

Госпођица, Ё сї, Златоје. 
Тоспожла, f. (ст.) помози госпождо 

жива Богородице (кад се моле Бо- 
гу)! уде госпођа: 

Госпоја, f. vide госпођа. 
Госпојин , на, но, vide госпођин. 
Госпојина, Ё велика, или мала, vide 

госпођа 2. 
Госпојица, f. dim. $, госпоја. 
Госпоство, n. daS Herrenthum, do- 
Госпоштина , Ё. | minatus, 

р Гра зоб 

(у Сријему у Бачк, и у Бан. пасуљ), 
ме Зајоге, faseolus vulgaris Linn. 

Граб, т. die ве Ррифе, carpinus betu- 
lus Linn, | 

Грабанц јаш, m. cf. врзино коло. 
Грабанцијашки, ка, ко, 1) Herenmeis 

fterifh, veneficorum :узе оно његово 
грабанцијашко јапунџе 2) аду. ђереп= 
те Тес!ф , ut уепећсиз , ut magus. 

Грабеж , m, der Raub, rapina. 
Грабик, т. der Weifbuhenmald, carpi- 

netum (? Linn.) 
Грабити, им, у. impf 1) greifen, rafz 

fen, гаріб, 2) rehen, pectine colligo 
foenum. 

Грабић, т. eine junge УВаббифе, car- 
` pinus Беішаѕ Linn. 
Грабље, f.pl. (аиф грабуље) der Reben, 

pecten foenarius, Све cy грабље, ne- 

ма вила,её find lauter Ggoiften поп- 
nisi sibi favent, 

Грабљење, р. 1) Daê Raffen, raptus. 2)048 
Reihen, collectio оре pectinis foenarii, 

„Грабов, weifbiden, carpini betuli. 
Грабовина, f, Beifbudenbolg , lignum 

carpini betuli Linn, 
Госпр, m. (im Офегје, mit einem Фебел Грабуле, f. pl. vide грабље. 

geDanfen annpanymn) ffatt господар. 
Гост, m. der Saft, hospes: ошишао 

у госше. Ако не буду гости бијес- 
ни, не ће бити куба тијесна. 

Гостиница , f Зићиј oun Gåften, hospi- 
- tes frequentes : 
„Седам кућа једну козу музе, 
„Jom се вале да се добро ране: 
„Ла им није млоге гостинице 
Од сира би Куприје зидали, 
„На суруци воденице 6' мљеле. 
Гостионица, f. daS Фа аи , deverso- 

типа, 

Гостити, им, у, поре, bewirthen, con- 
vivium ргаеђео. 

Гостишисе, имсе, у. г, impf. даиаг 
len, convivor, 

Готов, ва, во, 1) bereit, paratus. 2) 
baar (Geld), praesens, paratus 

Готовина, f, die Baarfdhafi, pecunia 
numerata, ; 

Готовиши, им, у, impf. н. п. вечеру, 
ручак , bereiten, paro. 

Готшовљење, п. Daê Bereiten, praepa- 

ratio, 
Готово, beinahe, faft, fere: ne maro- 

HOBO. ни једнога; готово не зна 
низита. 

_ Tomha, f, der weiblihe бај, hospes, 
hospita. 

Гошђење, n. ђав Gaftiren , convivatio. 

Гошћин, на, но, der Фа теип ил, 
ћозрнае, 

_ Гра, m. (у Ерп. играг), граа или гра 

Град, m. die Зећила, arx. 
Град, m. туча, der Hagel, grando. 
Градачац, чца ш. град и варош у 
Босни : 

" „утшече им од Градачца Ледо— 
Градачки, ка, ко, уби Градачац. 
Градина, f. т) дег Zaun, sepes. 2) der 

Garten, hortus. 5) augm, yon град. 
Градиница, f. dim. 9. градина. 
Градиштши , HN, у. impf. 1) mamen vers ` 

fertigen, condo, H. п. опанке, кућу 
цркву, мост, гусле, гадље, седло 
и пе д. 2)(у Сријему и у Бачкој) i. 
q. јебати , tutuo : градио му матер. 

Градитисе, имсе, у. r. impf. 1) fih зи 
еїюаё madhen, е8 {рї Геп: гради се 
да је учен. 2) није лијепа, него 
се гради, fie fhmintt fig. 

Градић, m. dim, 9. град. 
Градишка, f. (нова и стара) іп Dee 

Пароп феп Grenze. 
Градиште, n. eit ein Ctådfhen ап 

der Donau, џруфеп Ram und Golu- 
baz, mit Ruinen. 

Градски, ка, KO, н. п, Bpama, бег 
{їиид8:, arcis. - 

Грађа, f. (coll) das Baus Material, 
materia. 

Грађанин, m. einer aus der Feftung, 
incola arcis. 

Грађанка, f. ($іптођпегіп der Féftung, 
femina ex arce, 

Грађански, ка, ко, 1) бећилав я, ar- 
cis. 2) adv. wie грађанин , more hami- 
num ex arce. 
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ТраБанче, чета, п. ein junger gefungs= 
bewobner, Juvenis ex arce. 

Грађење, das Maden , confectio. 
Tpaja, f. (у крајини Неготинској и у 

Црној ријеци) vide говор. 
Трајање, n. vide говорење. 
Х рајати , jam, vide говорити, 
Гракнуши, нем, у. рї. повикаши на 

кога, [о$їфтеђеп, conclamo, Гравиу- 
ше као на бијелу врану. 

Грактање, n. Daê Хтафјеп, crocitatio, 
Tparmama, гракћем, v. impf. #гад: 

şen , crocito: 
„Не ви] вуче, не гракћи гавране: 
„Не плаши ми по гори јунака — 

Храна, Ё, бес Zweig, frons. 
Tpanâm, m. der Granat (Stein); lapis 

granatus, 

Гранат, ma, mo, äftig, ramosus. 
Граница, f. 1) eine Urt Gide, quer- 

сиз genus. 2) Федије, finis, limes. сї. 
крајина, \ 

{раничар, m. (у Сријемуи у Банату) 
рег Grûnğer, miles limıtaneus. 

Граничев, ва, BO, н. п. жир, уоп der 
граница (51е, certae quercus. 

Х`раничевина, Ё, DaS Holz von der rpa- 
ница ғ @1фе, lignum certae quercus. 

Храничење, п. vide међење. 
ХЖраничиши, им, у. impf. grängen, fi- 

nitimus sum. сї. међити. 
Гранути, не у. pf. betvorffrablen (von 

Der Sonne), effulgeo : 
„Грани сунце да огријем руке — 
„Ни свануло ни сунце грануло — 

Х ранчица, f. dim, у. грана, 
Храње , п. (со) die Zweige, frondes, 
Гргов, ва, во, н. п. лист, чорба, 

Safolen , faseolinus (2). 

Граовиште, п. Uder, auf Dem Хатотен ge- 
baut gewefen, ager,olim faseolo consitus, 

Траораст, ma, mo, шарен као да 
је граом nocym (н. п, кокош, очи), 
Омиш фес а, varius, 

1`раоровина , f. dag Fafolenftroh, stra- 
теп faseoli. i 

Зрасуљ, ш. in der пеР0оѓе vom Zigeus 
пег, der auf Die Frage, 06 er граа oder 
пасуља effen wolle, antwortete: rpa- 
сула (0. i. берде, rpa und гутуљ). 

Грачаница, f. варош у Босни: · 
„И касабу равну Грачаницу — 

Грачаница црква, f. 
„збор зборила господа ришћанска 
„Код бијеле цркве Грачанице — _ 

Траша, f, hyp, у, гра: да ти да мајка 
граше (жене говоре Ђеци). 

Грашак, шка, m. Die Grbfe , pisum. 
Грашара, f. (Еотіїф) die Bobnenflinte 

d. 1. бег Hintere, telum fabis plenum 
i, e. podex crepitum edens, 

Грашина, f ачаш\ у. гра, 

Гра Ере гов 

Грашка, f. ein Fafolenforn, granum fas 
seoli. | 

Грашчица, f. dim. $, грашка. 
Грба, f. Der бег, gibbus. 
Грба, ва, во, þöderig, gibbosus, 
Грбина, f. vide леђа. | 
Гргвч, m. eine Art $108, ріѕсіса? 

genus, 

Гргур, та. Gregor, Gregorius, 
Гргутање, n. Daê Girren, gemitus, 
Гргуташти , гућем, v. impf.) girren, 
Гргушиуши, нем, у. pf. вето. 
Грдан, m. Ўаппёпате, nomen viri. 
Грдан (грдан), дна, но, häfliġh, foedus: 
„Ако пије у меани вино, 
„На грдне му ране излазило — | 

Грдиши, им, у, impf. равй mamen, 
foedo; ЖЫТ 

Грдишисе, имсе, у. r, impf, einander 
fhimpfen , conviciari invicem., 

Грдоба, f. die Häflihëeit, turpitudo, 
Грђење, п. баё Фабиф mamen, dag 

Софітрѓеп, Хоедано, • 
Гребање, n. рад Krallen, ушпетаџо 

оре unguium. І 
Грёбаши, бем, vide грепсти. 
Ёрёбапшсе, бемсе, vide грепстисе, 
Гребен, m, 1) die ере, carmen. 2) 

die ©фийетп реб Pferdes humeri е- 
quini. 5) Der hervorragende Theil ei- 
nes fteilen бебе, promontorium , wie 
bet Пореч. | \ 

Гребенаља, f. die Krämyplerin, сага 
илх. 

Гребенање, n, dag Krämpeln, carmi- 
natio, 

Гребснати, ам, у. impf, стреп, car- 
mino, 

Гребештак мач, m, (ст.) 
„Сијевају мачи Гребештаци — 

Греда, f. бес Balle, trabs. 
Гредељ, m, 1) der Pflugbalfer (der 

Grendel), 2) планина y Ерцеговини. 
Гредица, f. див. у. греда. 
Гредурина, f. augm, у. греда. 
Гоё]. m. (Срем) vide грије. 
Грејање, n. (Рес. и Срем.) vide гријање, 
Грејати, јем, (Рес. п Срем.) vide гри- 

јати, | 
Гребта, f. (Рес. и Срем.) vide гри- 

joma. 

Грепсти, ебем, у, impf. fragen, Fral. 
len, scabo, 

Грепстисе, ебемсе, ү. r. impf. Prallen, 
scabo : гребесе мачка, die Kage Erallt. 

Греш, ш. 

Грешан, шна, но, (Рес. и Срем.) vi- 
де грјешан. 

Грешење, n. (Рес. и Срем.) vide гри“ 
јешење. 

Грешити, им, (Рес. и Срем.) yide 
гријещиши. 
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Грешитисе, имсе, (Рес и Срем.) vi- 
de гријешитисе. | 

Грешка, f. (Рес. и Срем.) vide гри- 
језика, 

Грешљинка, f. Daê @гб{фе1 (der Dreyer), 
numuli genus. 

Трешнїк, т, (Рес. и Срем.) vide 
груешиик. ~ 

Грешница, f (Рес. и Срем.) vide 
грјешница. 5 1 

Грива, f. Die Måhne, Juba. 
Гріваст, ша, то, н.п. пас, 19016 um · 

Den Hals, collo albus, 
Гривна. f. 1) гвоздена карика, што 
држи косу за косиште, der Gen- 
feuring. 2) наруквица (сребрна, 
златна или од пиринча), рад Arms 
pand, armilla. 

Гривњаш, m. m. ј. голуб, die gröfere 
Art der Hoiztauben, palumbes. 

Гриво, m. ein Hund mit einem weien 
Krange am Hals, canis collo albo. 

Грижа, f. das ЗВанфатитен, tormina. 
Гриз, m. dag þalbverdaute Futter im 

Magen, з. B. des Odfen, pabulum 
indigestum. 

Тризење, n. Das Зе еп, (еп, morsus. 
Гризина, f. augm. 9. гриз. 
Гријак, ш. annSrame , nomen viri. 
Гријање, n. (Ерп.) раё Wärmen, cale- 

factio. - 
Гријати, јем, у. impf. (Ерц.) 1) wär: 

men, calefacio. 2)сунце грије, feint, 
lucet sol. | 

Трије, грија, m. (Ерц.) die Sünde, 
peccatum, 

Гријешан, шна, но; (Ерп.) vide грје- 
шан. _ 

Гријешсње, n: (Ерп.) das Gündigen, 
peccare. : 

Гријешитши , им, v. impf. (Ерц.) fün- 
digen , pecco : не гријеши душе. 

Гријешитисе, имсе, у. r. impf. (Ерп.) 
fündigen , pecco. 

Гријешка, Ё. (Epu.) кад се уводећи y 
брдо прескочи један зубац. 

Гријота, f. (Еоп.) vide грије. 
М сип, гризем, у. impf. beifen, mor- 

ед.. 

Грјешан,, шна, но, (Ерц.) 1) {йпбїз, 
peccatorius (>), improbus. 2) грјешно . 
дијете, unfhuldig, innocens. 

Грјешник, m. (Ерн.) der Günder, pec- 
cator. 

Грјешница, f. (Epy) die Günderin, 
peccatrix. | 

Грк, m. der @тїеф е, Graecus. 
Tfr (comp. грча), ка, ко, bitter, amarus. 
Гркиња, f. die Oriedin , graeca. 
Грвљан, m. die Gpeiferöhre, oesophagus. 
Гркнуши, не, у. impf. etwas bitter fepn, 

ѕцрашагиѕ sum. 
2 
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Грлат, ma, шо, Der Sóreyhals, cla- 
mosas. —, 

Грлашце (грлашце), п. vide гръоце. 
Грлиши, им, ү. impf. ишагшеп, am- 

рјехог. ; 
Грлишисе, имсе, v. r. impf fih umars 

men, inyicem, se amplecti. 
Грлић, f. н. п. у пушке, или у олбе, 

1) der Hals der $Їаїфе, collum la- 
genae. 2) Das Ende bes Flintenlaufs » 
extremum canalis ignivomi. 

Грлица, f. Die Turteltaube, turtur. 
Грличић, m. das Sunge der Turteltauhe, 

pullus turturis. 
Грличица, f. dim. у. грлипа. 

Грличји, чја, uje, der Turteltauben, 
turturum. 

Грло, n. 1) Die Gurgel, guttur. 2) Die 
Stimme, vox, guttur: има "лијепо 
грло. 5) das Sfif, caput: има де= 
сеш грла говеда на рани. 4) Dit Röh- 
те vom Gtrumpf, fistula, canalis ti- 
bialis. 

Грља, f. hyp. 9. грлица. 799 
Гољсње, n. das Umarmen, атр1ехайо. 
Tm, m. eine Urt Cie, quercus genus- 

Tomin, m. der Сфера), quercetum. 
Грмина, f. augm. 9. грм. 
Грмипи; ми, (Срем.) vide грмљеши. 
Грмић, ш. dim. yon грм. 
Грмљава, f. 
грмљавина, f. 
Грмљеши, ми, у. impf, (Ерц.) ђоппеги, 

tono. у | па 

Грмов, ва, во, Der Gide, бїфеєп-, 
quercinus, 

Грмовина, f. das Сіфепрої:, lignum 
querciuum, | 

Грнало, n. даска насађена на дрво, · 
Kao грабље, ше се жито грће на 
гувну (у Бачкој), eine Art Regen, 
газ т genus. 

Грнан, нца, ш. | (доље преко Mo- 
Грне, nema, п. dim, f раве) derToyf, olla- 

vide лонап. 

Грвуши, нем, у. pf. gufammenfharren, 
corrado, : 

Гричара, f. (доња и горња) Два села 
„у Јадру. Више тије села на једном 
брду (које се зове Гњила — Срео 
сам га код Гњиле —) копа се AOH- 
"чарска земља, а лонци се сад rpa- 

де у другом селу (у Коренити) B- 
ше Грнчаре. У moj околини сад не 
зна нико што је грнац, него сви 
говоре лонац. 

Гроб, m. daS Orab, sepulcrum. 
Гробак, пка, m. dim, %. гроб. 
Гробље, n. der GoffeSacfer, coemeterium., 

Гробница, f. pana, die Фгаррбђје, -5е-_ 
ulcrum. 

Tpombe, n, (coll) die- Trauben, чуге, 

daS Donnern, tonitru. 
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Опремио га у суво рона (hat ihn 
үп rund gerichtet). 

Грож^е, п. dag Shaudern, horror. 
Гр^зан, зна, но, (ст.) 1) traubenreih, 
E 0 

„Па он ломи грозна винограда — 

2) грозне сузе: 
„Грознијем се сузам упрљало — 

грозне сузе ваља — 
Гр^зд, m. 01е Traube, uva. 
Грозда, В БУР; о. Гроздана. 
Гроздана > Frauenname ; 

та1пае. 

Гр^здан,‚ зна, но, cf грозан 1. 
Госздић, т, а. о. грозд. 
Тр; „зишисе, имсе, у. r. impf. (фаидети, 

horreo, 

Граница, f, дав Sieber, febris. 
Грозничав, ва, во, fieberhaft, febricu- 
то: 2) Sieber verurfahend , febrifer, 

вода. 
ышк, n. баё Raffeln анбасјфи се 

ter Nüffe, strepitus nucum projectarum, 
Tpo < mama, ићем, у, impf. н. п. грои- 

Һу ораси, rajfeln, concrepito, 
Грокш^е, п. vide гравтање. 
Tp втати, грокћем, vide гракташи. 
Tp mM, m. der Donner, tonitru, 
Гр мила, f, vide гомила; 
Гром! lame, n, vide гомилање. 
Гром“лати, ам, vide гомилати. 
Гром 'ЛЉатисе, ласе, vide гомилатисе. 
Гром^внї (громовна), на, но, н. п. 

стри ела, дег Donncrfcil, fulmen, 
Громовник Илија, m, der З)оппегег( б іа$, 

Elias tonans (cui tonitrua obtigere in 
coelis) : 
„Њу ми пита Громовник Илија — 
Трница, f. (von грло) die Bråune (бер 
-Sdhweinen), angina. 

Грбничав, ва, во, feblflhftig , angina 
laborans. 

Tp“ ›нтуза , f. vide гротуља. 
Гр ‘нуши, нем, у. pf. perabftürgen (vom 

Regen, Thränen, herabgefdhütteltem 
435), defluo. 

Tpoma, f. ein Srudtgweig der Sirfdhe , 
ramulus cerasi plenus fruclu, 

Гр њица, Е dim, Y. гроња. 
Гроот, т, ]ац!её Caden, cachinnus ¢ 

насмијасе гроотом ; 
›Ђевојчица воду гази 

ноге јој се 6'јеле 
„за њом момче коња јаше 

гроото м се смије — 

Тротска, f. vide Гроцка. 
Гротуља, f. као броје нице од ораа, 

или од љешника, еіп Krang 91е, 
согопа nucum, 

Гроцка, f. т) Stâdthen ап Der Donan, 
pwiidhen _ Belarad und Smederëwo , 
э) 106, Der fie durhfliekt. 

— — 

nomer fe- 

„ 

= 

Гро Грч 112 

Грочанска, ка, ко, von Гроцка, 
Грош, т Der Piafter (ооа 4o Para), 

monetae Turcicae genus. 
Грошић, m. der (Deutfhe) Grofhen, 

grossus (monetae germanicae genus). | 
Гртшање, n. Daê Зијаттепфасгел, cor- 

rasio, 

Гртати, грћем, у. impf. іреп 
fharren, corrado, 

Груб, ба, бо, grob, crassus. 
Грубан, m. Эўапиёпаше, nomen viri, 
Грубап, mya, ш. Mannşname, nomen 

УЗ СЛ. 

Грубач, m. Ў?аппёпате, nomen viri. 
Гр ‘Serra; m. Mannsname , nomen viri. 
Грубеша, m. Mannsname, nomen viri, 
Грубијан, m. (y Cpujemy, у Baun. иу 

Бан.) der Grobian, homo moribus ru- 
sticis.- 

Грубијанство, n. die Grobpeit, rusti- 
citas. 

Грубиша, m. апиёпате, nomen viri, 
Грубоћа, fa die Grobheit, crassitudo. 
Грување, n. 1) Daê Krahen, $. B. der 

Kanone, sonus tormenti, 2) раб Solaz 
деп mit Ёгафеп, verberatio. | 

Грувати, ам, у. impf. 1) frahen wie 
die Kanone, tono. 2) fhlagen mit Kras 
chen, percutio cum sonitu. 

Груда, f. der Klumpen, gleba: груда 
сира, снијега. 

Грудање, n. das Werfen mit Shnrees 
balen, fusas pilis niveis. 

Грудатисе, амсе, v. r. impf. fih mit 
@дпеебаЦеп werfen, ludo pilis niveis. 

Грудва 11. yide груда. ° 
Груди, груди, f. pl. vide прси. 
Грудица, f. dim. 9. груда. - 
Гружа, f. Gegend in der Шумадија. 
Груја, т. (Вес. и Срем.) vide Грујо. 
Грујица, m. Mannsname, nomen viri. 
Грујо, m. (Ерп.) hyp. о. Грујица. 
Грумён, т. H. п. соли, земље, Der 

Klumpe, gleba. 
Груменчић, т. dim. y. грумен. 
Грумење, n. (сој) Klumpen , glebae. 
Грумичак, чка, ш. vide груменчић. 
Грунути, нем, у. impf. 1) егёгафеп, 

сопсгеро. 2) ті Krahen flagen, cum 
strepitu регсићо, 

Грушање, n. dag Käfen der Milh, соа~ 
gulatio lactis. , 

Грушатисе, шасе, у. т. impf, m. j- 
млијеко, gerinnen , cogi, 

Грушевина, f. geronnene Milh, lac 
coagulatum. 

Грцање, n. dag Waten (5. 9. in hohem 
Senee), incessus ut рег altas nives. 

Грцати, ам, у. impf. waten (in бођет 

Snee), incedo ut рег altas nives. 
Tpu, m. Der Krampf, spasmus: увашио 

ми грч ногу. 



|a Tpafme, n. 

115 Грч Гуд 

Грчад, f. (coll.) junge Grieder, gfaeca 
juventus. 

_Грчадща, f. (coll.) Die Фиефен, Daê 
` @riehenvolë, Graeci. 
Грче, ema, п. Daê @гіеф!еіп, graeculus. 

1) dag Jufammenrunden , 
contractio, 2) das Bergriehen, muta- 
tio m graecum. 

Грчина, f. augm. %. Грк. , 
o f. die Bitferte: t, amaritudo. 
Грчити, им, у. ‚1трї. +) einziehen, con- 

traho „ corrugo. 2) атас еп, facio 
graecum. 

Т. читисе, имсе, у. г. impf. 1) ufam: 

темфештрјеп, corrugor. 2) бф gum 
rieden maden, simulo graecum. 

Грчкї, не, во, 1) дмефуф, graecus. 
2) ady. амефиф, агаесе. 

Гритвитисе, имсе, у. r. impf. anefeln, 
nauseam moveo. = ~ 

Гръоце, п. dim. 9. грло, 
Губа, f. шуга, Der Хизјав, Die Ж 
Лерга. ` 

Губав, ва, во, auêfûbia, leprosus. 
T} Garan, вца, m. ein Raudiger, Ausa 

fakiger , leprosus. 
Губаљ, т. die дипртађке, equus por- 

riginos SUS. 

Губаье, n. 1) Daê 2и6(46ід werden, le- 
pra, contagium ро 2) раб Kragen, 
frictio. 

Губатисе, амсе, у. r. impf. 1) аи8!481@ 
werden, lepra corripi. 2) fich Fragen, 

(alê wenn man ausfägig таге), шта 
се губаш, fricari. 

Губер, та. покривач од вуне, као he- 
бе, eine grofe Фенђефе, stragulum. 
Тубере жене саме чу код куће. | 

Губиши, им, v. impf. 1) verlieren, per- 
"до. 2) Бїпгїфїєеп laffen, interficio. 

Губишисе, имсе, у. г. impf. fih yer- 
lieren, 2) тадег werden, macresco. 

Губица, f. der Theil des Thiergefidtes , 
ап Dem die Nafe und Der Mund befind- 
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Гуђење, n. Daê Geigen, cantus бат. 
Гуђеши, гудим, у. impf. (Ерц.) 1) Geis 
‘gen, fidibus cano, 2) dumpf їфайеп, 
resono , murmuro., 

Гужва, Ё 1) УГеф(е анд {фїрапЁеп Neis 
fern, уппеп, гужва орачица, се, 
орачица. Ai 

Гужвање, п. баб 
de) complicatio, 

Гужвати, ам, у. impf. Falten bringen 
in ein Kleid, cê zerfniden plicas inferre 
yesti. 

Ty жвача, f. m ј. пита, Der Strudel. 
‚ (eine Speife von деплфе ет Teig), 

cib} gerus, 

Гушвипа, f. dim. №. гужва. 
Гужење, п, das Фмефен 4. 95. der іп: 

Der, fo бај Der 9 *** oben erfheint, 
Дре. ut родех appareat. 

Гуз, m. Der Hinterbacen, clunis : 
мећесе с гуза на гуз. 

Гуза, f. hyp. 9. гузица, cf, jesa. 
Гузаш, ma, mo, тїї grogen Hinterbaz 
сеп, СОРАР magnis praeditus. 

Гузитисе, имсе, v. r. impf Die Hinter 
baden eigen, monstrare ‘clunes. 

Г узица, f. задњица, стражњица, ду- 
пе, шупак, пркно, Der After, родех. 

Tyan шина, f. 
Гузичина, f. 
Гузичица, f, dim. 9, гузица. 
Гузни, на, но, н.п. цријево, кост, 
раб ви den Ўіпќеёбасеп gehört, clu- 
nium. 

Г узоња, m, Соба ф, ampli ройїс1їзё 
Гуја, f. die Schlange, serpens. cf. змија, 
Гујињӣ > ња, ње, (Оф!апдец», ser- 

Ф 

en (des Kleis 

npe- 

augm, №. гузица. 

pentum. 

Гујић, m eine Наше Slange, parvus 
serpens. | 

Гука, f. 1) Daê Gieren der Tauben, ge- 
mitus columbae. 2) ein Auswuds am 
Фебе, gibbus. 3) гука труда, зла- 
ma, Der Klumpen, massa. 

иф, 05 animalium, nempe bevis, едай, Гукање, п. 1) das (істеп, gemitus. 2) 
ovis э саргае, canis. 

Губљење, n. з) das Berlieren, perditio, 

2) Вав Hinrihten, trucidatio. 

Тубо, т. vide губават. 
Гувно, р. die ЗУгејфесине, area. 
Taare, n. Det Fidelbogen, plectrum (7), 
Гудење, п. (Рес.) vide гуђење. 
гу ‚деши, дим, (Рес.) vide гуђети. 
AMAO, n. (у Сријему) vide гудало. 

“дити, им, (Срем.) vide гуБеши. 
Гудњава, f. 1) Der Ton der (ferbifhen) 

товђатепеп Geige, sonus fidium. 2)ein 
Dumpfer Shall ;. B. entfernter fanos 
nen: стоји гудњава шопова, 

_ Гудура, f ein спдев und tiefes Thal, 
yallis angusta, „ 

ар ЕСА 
7 ~ 

das Raunen, murmuratio. 
Гукаши, гучем, у. impf. 1) діттеп, ge- 

то. 2) таипеп (einander in Die Ohren), 
in aurem dico, murmuro : нешто љу- 
ди гучу. 

Гукнуши, нем, у. рё, 1) діггеп, inge- 
то. 2) ins Opr raunen, murmuro 1а 

aurem, 

Гулидба, f. die Ausf ла (des Kus 
furus), excorticatio (2). 

Гулити, им, у, impf. 1) finden, exs 
cortico, 2) ацё}фа[еп (Den Kufuru)» 
3) {alen (den Baum. 4) faufen, poto: 
шша гулиш толику водурину? 

Гулитисе, 'имсе, у. т. impf. р[йттеп; 
шша се гулиш? (каже мати Бете» 
шу кад млого плаче), 
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„Турбешка, f. 

Tym Tye 

Хуљење, п. Das ©Сфіпреп, Shålen, 
Plarren , excorticatio , ploratus. 

Хунгула, f. Der Tumult, das Getöfe, 
vociferatio. 

Тундорсње, п. Das undeutlihe Забег» 
fimmen , cantillatio. 

Ty jA ндорити и у треш поес апрИф 
бађе итиен сав Ио. 

Tym, m, eine Art Mantel, pallii genus. 
Гуһа, f дуња, шуња, Die Suitte, 

malum cydonium, 
Ty mai, wyga, n. vide гуњ, 
Гуњина, f. augm, Y. гуњ, 
Гүњић, m. dim. 9. гуњ. 
гу CKA, ка, KO, н. п. крпа, ein Сеп 

гуњ auf dinen Mantel, panneus, е 
раппо гуњ. 

Гурав, ва, во, деби ин, тасигуч5, 
Ху pame, п, das Stoffen, trusio. 
У урати, ам, у. impf. оеп, trudo. 
Туратисе, амсе, у. г, impf. (оеп, 

ігодо, ) 

рь па "ла DE nomadifhe Zigeuner, 
£ ү; Zingarus nomadicus. 

Хрбетин, m, 
nomabifhe Зідсипегіп, 

'Ziugara кйш са; 
к урбетски , ка, ко, 1) nomadifd , wie 

“Die Zigeuner, vagus more Zingarorum, 
2) аду. nath Urt Der herummandernden 
Эіаеипег, тоге Zingarorum vagorum. 

Гурбечад, f. (coll.) junge nomaðifhe Зі 
QEUNET , Juventus ngarıca nomas. 

Гурбече, чета, n. ein junger Nomade, 
Yingarus vagus juvenis. 

Typĉme, n. Daê Яшіаттепдіеђеп vor 
Kälte, contractio prae frigore. 

Гур?ш, m. глас прасећи, dag Stuns 
деп, grunnitus. 

Typimãme, n. dag Grunzen, grunnitus. 
Гуритати, ричем , у. impf, grungeit, 

grunnio, 
Typumace, имсе, v.r. impf. fih gufam: 

mengieben (vor Kälte), contrahi. 
Typimuymn, нем, у. pf. grunzen, grunnio. 
Гуркаһе, п. dim. ф. гурање. 
гу ркати, ам, din. 9. гурати. 
гү ркатисе, амсе, dim. у. гуратисе. 

Турнуши, нем, у. pf. алћовеп, offendo, 
Гуро, m, Соскафећф) пт, ЈЕ који јегурав, 
Гуса, f. hyp: v. гуска (особито кад 

вабе гуске: гуса, гуса, гуса!), 
Гусак, ска, m. der бдатјег, anser mas. 
Гусеннца, f (Рес. и Срем.) vide ry- 

сјеница. 

Х усјемипа, f. (Ерц,) Die Raupe, eruca, 

І уска, f. 1) die Gang, anser femina, 2) 

eine grope Гапопфее Semmel, panis 
genus, 

Гуслање, п. Daf Федеп, cantas башт. 

Фуслапш, ам, у, impf. geigen, fidibus 

CALO, 
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Гусле, f. pl. Die (Гевбітфе) Geiae, fides. 
густ (дошр: гушћа), ma, то, мфЕ, 
“densus; кад дође до густа, aufs 
йи егїеє, ubi-res agitar: 

Густина, f. die Dihtheit, 
soliditas. 

Густїш, m. еіп dichtes Ding, res (сї+ 
bus) E solıda. 

Гута, f. vide гука 2. 5, 
Гушав, ва, во, mit иёюйфіеп беба 

БРЕ хон AE affectus, 

Г "тоње, р. dag ба феп, devoratio 
Гутатши, ам, v. impf. САҢ, де» 

VOTO, ( 

Гуто, m. т. j. који је гутар. 
Гутољење, п. баб Berbergen unter dem 

910іде, арѕсопѕіо, % 
Гутољити, им, У. impf. савијати 
што у гуку, или под скуп, ап feis 

nem Фебе etwas verbergen, fo раб daz 
durch eine гука епшеђе, in sinum 
condo, — 

Гуцање, n. daê Sinunterfdlingén , de- 
voratio , deglutitio, 

Гуцати, ам, у. impf þinunterfhiingen, 
devoro : aa ce овђе гупало, не би 
се oshe пуцало {аде die Ziceunerin, 
als man ihr verwies, Daf fte die Buts 
fer, Die man ihr, um Die gefprunaenen 
Qippen gut þeileni gegeben, hinunter а= 
fġlungen. 

densitas , 

Гуцнутн, нем, у. pf. hinunterfólingen, 
devoro. 

Гучево, n. еіп Gebirge in der nanja yon 
"Zvornik, am regten Ufer der Drina. 

Гучсње, n. vide гутољење. 
Гучити, им, vide гуптољити, 
Гу ша, «. 1) der Kropf der Bögel, gut- 

tur. 2)i. е. грло, Die Gurgel, guttur, 
3) Der Kropf Der MenfHen, struma. 

Гуша, m. (рес. и Срем.) vide у о. 
Гуша % МЕ Nropfige, з1гитова 

Г ушав, ва, во, Ёгор{їд, strun 
Гузавац, вца, т. извор код AE dii. 
& це (на лијевом бријегу ријеке Wrin- 

е 
КУШ, n. $а8 Се фи, suffocation. 
Г ушиши, им, У. impf. есеји еп, зивосо. 

Гушишисе, HMCÉ, у. г, пар. сисеп, 
"ви осог. 

Гушица, f. dim. у. гуша. 
Гушо, m, (Epy) der Kropfige, stru- 

1105175. 

Гуштер, т. Die ере, lacerta. 
Гушче, чеша, n. раб Фапвјеш, anser- 

culus. . 
Гушчетина, f. augm, у. гуска. 
Гушчићи, m. pl. junge Фапје, апзег~ 

“culi. А 
Гушчица, f. dim, $. гуска. 
Гушчјӣ, uja, ше, Фапјег, anserinus., , 

 ت
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A, 1) Daf, ut, 2) ја, ita, 3) да Ka- 

"во, allerdings, omnino. 4) да ано, 
‚1а, menn —, На si—, да ако не, viel- 
leicht auh niht (тап зобијфе, бав 
піфё—), да ако удари виша, wenn 
е8 regnet, да ако не удари киша, 

~ aber vieleicht reanet eê niht. 5) alê Uus- 
ruf Der Berwunderung : да чудно ши 
та превари! да лијепа ти је јади 
је убили! 

„Дабар, бра, та. der Biber, castor. ~ 
«Ла бижив , ш. Manngname, nomen viri. 
«Дабо, m. 1) Manngname, nomen viri. 

2) роми дабо, Der пређе Teufel, 
diabolus claudus, Дд 

Лава *, f, vide тужба. detail. 
„Давало , та. der gibt, dator. Кад које 

дијете да што другоме, па onem 
узме натраг, онда му Беца говоре, 
или пјевају: | 
»Давало узимало, 
„С кокошима спавало, 
».Кокоши`га лишале — 

„Давање, n. dag Geben, дано 
«Давати, дајем, у: impf. дереп, до. 
Давид, m. David, David. 

`_Давиши, им, v. impf. mürgen, јосшо. 
Давитисе , имсе, у. г. impf. erfaufen, 

© ва осог, 
_ „Дављење, n. dag Würgen, jugulatio. 
Давнашњи, ња, ње, yon lange Der, 

\ хе 5. 

__ Давно, lange бег, diu. 
„Давори! inter]. 1) еј! m. п. давори 

| старости давори! давори пусша 
црна горице ! доста ши сам по теби 
војевао. 2) почекај! н. п. давори Bo- 
жо давори! увашићу ја тебе (ма- 
ти говори Бешепту, кад што скри- 

' BH па утече).. 

Даворије, f. pl. аПемеу Muff заш 
"еп, concentus. | 

_ Давуџија“, m. der Kläger, accusator: 
Дада, f. Wama! mater. 

· „Дадија, f } das fRindemûdden , die 
_ дадиља, f. f Kindsfrau, ancilla curans. 

. -~ parvulos, у 

~ Дажда, f. (ст.) vide киша: p letid · 
„Да не падне дажда из облака, · 

„Плаа дажда, ниши роса шија — 
anja *, m., Der Wrätendent, Bertriebez 

ne, Emigrant, exul (redux et ultor): 
„То гледају Турци Бијограци 
„ИЙ из града сви седам ganja — 

‚ Дайунсий, на, ко, | 1) Dais, exulum. 

Дайјскії, ка, но, } 2) wie ein Dai, 
daji more 

$ 
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Дайлув *, m. даб Deithþum, Dominatus 
(јаз) dahiarum : 

„Он се нада добру даилуву — 
„Дакре“, f. pl. | Art Tamburins, Caz 
Данреша, n. pl. f ftagnette ; tympani ge- 

nus. 

a. alfo, daher, ergo, 
Дако, m. hyp. von Давид. 
Дакшање, n. баз ©фпан{еп, anhelatio. 
Дакташи, Khem, у. impf. {фпашеп, 

anhelo. 

Далак*, лка, та. die Milzyerhärtung , 
splenis induratio. д 

Далеко (сотр. даље), weit, longe. 
Далмација, f. Dalmatien , Dalma- 

tia. 1 

Далмашинац, нца; ш. Dalmatiner, 
Dalmata. 

„Далматински, ка, *KO, Dalmatinifd , 
dalmaticus, 

amuna, f. Die Weite, Entfernung, lon- 
gitado. | 

Даљни, на, но, entfernt, remotus., 
Дамјан, та. Damian , Damianus. 
Дамјанка, f. Frauenname, nomen fe- 

minae. 
Дамљан, m. vide Дамјан. 
Дамљанка, f. vide Дамјанка. 
Дан, m, der, Tag, dies, 
danan, ика, m. dim, hyp. 9. дан. 
Zanan, нка, m. die Abgabe, tributum. 
Данас (говоре и дакаске), heute, ho~ 

die. 
Лакашњи, ња, ње, Beutig, hodiernus. 
Дангуба, f. Der Beitvetluft, jactura 

temporis. 

„Дангубан, бна, HO, H. п. посао , таг 
viel Zeit verlieren maf, temporis jac- 
turam adferens. 

Дангубиши, им, v. impf. Beit verlies 
ren, facio jacturam temporis. 

Дангубица, f. (dim. 2) vide дангуба: 
„Тамбурице моја дангубице — 

Дангубљење , n. рав Zeityerlieven, jac- 
tura temporis, 

Данйь, та, vide даништпе. ; 
Даниши , им, у. pf. den Zag über wo 

bleiben , transigere Фет, 
Даница, f. 1) der Morgenftern, lucifer, 

2) ўтанеппате, потер feminae. 

Даницвка, f. die (Flinten:) Röhre vom 
Danziger WMeifter, tubus teli dantis- 
canus, , 

Данипкиња, f Ме Danziger - Piftole, 
telum Dantisci factum; 
„И за појас двије даницкиње — 
Даниште, в. Orf, wo man ben Tag 

über bleibt, locus morae per diem : 
„Дрнобарац арамбаша Станко 
„На даништу бјеше крај Салаша — 
Дануши, нем, у, рё athmen, spiro. 



РЦРИЈ РРА. “НА. Әм” л ЖМА... DT 4 

_ т< А 

"СИ ТУР Ар тр 

"ГА 

о 

 د وک س

me¬ – TOO TOOT үрү» „ mgA 

219 Дан ` Дак 

suue , n. dim, 9. дно: 
„Не испијај свакој чаши данце — 
Данчул , m, Mannsname, nomen viri, 
„Дањивање, n, Daê Rajttag halten, mo- 

ra per diem. 

„Дањивати, дањујем, v. impf. Rafttag | 
halten, шогагі рег dièm, 
азу АЫ А 

«Дар, m. die Gabe, donum, 
Дар мар, йшгфеїпапбет, sus deque : 

починио (H. п, по кући, по земљи) 
дар мар. 

Дара, f. ме Tara (берт Wägen), das 
Gemidht deS етабев, pondus vasis; 
одбити коме што на дару, fig. 
Durch die Singer јеђеп, пафјеђеп , до, 
indulgeo. 

Дарак, pra, m. hyp. v. дар. 
„Дархвање , n. dag ©фецЁеп, дано, do- 

паћо. 

Дарівати, рујем, v. impf. 1) darbrin= 
деп, offero. 2) кога, befhenfen, dono, 

Дариватисе, рујемосе, v. г. impf. fiġ 
befdhenfen, donare se invicem: 

„Оди брате да се пољубимо = 

„Стани сестро док се дарујемо — 

Дарнути, нем, у. pf, у кога, у што, 
etwas berühren, tango, 

Дарбвати , рујем, v. pf. 1) коме што, 
darbringen, допо. 2) кога, фејфеп= 
Een, допо. 

Даска, f. das Bret, assis. Не ма yem- 
врте даске у глави. 

Дати, дам (говорисе и дадем), у. pf. 
1) geben, до: дај нај, 2) дај да му 
не дамо, [ае ung —, 1ас —. 

Датисе, avie, у. r. рё а) на што, 
fih auf ебрав verlegen, incumbo in 
aliquid; дала се рана на зло, Wen: 
dung nehmen, verto. 2)не да ми се, 
¢6 gibt fih niht, её geht niht von ftat- 
fen, gerth піфе, non succedit. 

Даћа, f, рав Todtenmal, convivium fu- 
nebre. 

Даће се обично дају три (и то 
у суботу вече и у неђељу ујутру): 
четрдесница (послије До дана), 
полугодишњица игодишњи- 
Ha. На даћу зову све сељаке pes 
дом од куће до куће, и обично 
овако почињу: „Дођите довече да 
споменемо мртве.“ Ту треба да 
дође и поп да очати кољиво. На 

даһи напијају: „За испокој душе 
брата (како му буде име; аколи је 
женско, а оно сестре) Бог да му 
душу прости“ А остали сви у 

глас повичу ; „Бог да му душу про- 
сти.“ 

Даћа, f. (im Сфеце alê Gegentheil von 
недаћа) gegeben, datum : 

Даф Zso t20 

„Да је срећа и од Бога aaka, 
„Не би жене ни носиле гаћа, 
„Већ кошуљу докле гаће вежу. ' 

Дафина, f. т) der wilde Зе башт, elac- 
agrus angustifolia Linn. 2) @гацейшаше, 
nomen feminae, 2 

Дација, f vide данак, | 
Даша, f. $гапеппате, nomen feminae. 
Дашто ми ти дашто, vide што ми 

ши је за што. 
Дашчан, Ha , но, bretern, assinus (2), | 
Дашчара, Ѓ.гіпе Breterhütte, casula аѕіѕца, | 
Дашчица, f. dım. у, даска. Р 
Два, двије (Ерц.,а Pec. и Срем. две), 

два, зер, duo, К 
Двадесет (двадест, дваесш), awans 

519, viginti, ар 
Двадесетл, та, mo, ђе: gwanzigfte, 

утрезипив, 3 

Двадест, vide двадесет. 
Двадестеро, vide двадесторо: 
Двадеспії, ша, шо, vide двадесети 
Двадесторо , etn Zwanzig, viginti. 
Дваест , vide двадесепт. ў 
Дваестеро, vide дваесторо. 
Дваестї , ша, то, vide двадесети. 
Дваесторо, vide двадесторо, 
Дванаест, 4mÖIf, duodecim `, 
Дванаестеро, vide дванаесторо, 
Дванаести, ma, то, Der урд (е, duo- 

decimus, | 

Дванаесторо, еіп Zwölf (еіп Dugend), 
duodecim, 

Десри, f. pl. врата на олтару (у 
цркви), die Altarthþüre, porta adyti, 

Ae ‘cma, (Рес. и Срем.) vide двјеста, 
Двизак, m. ein gweyjähriger Widder, 
e» aries bimus. № 

Двпска еіп 51реіјібтідев©сфаѓ,оуіѕ bima. 
Двјеста, (Ерц.) уреуђипрек, ducenti, 
Др 'гоче , ema, n. н. п. ждријебе, или 

‚ теле, пре) Şabr alt (vom Füllen oder 
Kalb). 

Дв губ, ба, бо, уређаф, duplex, 
Дројак, ка, ко, ¿weperley, duplex. 
Дь је, pwen (Paar), duo. 
Zeoj me, n, рад Trennen іп Зер, se- 

paratio. 

Двојити, им, v. impf. trennen, ent- 
meyen, divido. | 

Двојица, f. юе (Paar), duo. 
Двојка, f. ein пређе телаев Faß, do- 

lium ,continens duas amphoras, 
Двојнице, f. pl. Die Doppelpfeife der 

ferbifhen Hirten, fistula duplex, 
Двојином, $. B, више, gwei Mal bix 

þer, bis, · 
Двоколице, f. pl. ein gweiräderiger Waz 

деп, rheda birota, 
Дв личан, чна, но, pweigingig, duplex. 
Дволичсње, п, dag Doppelreden, du- 

plicitas, 
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Дволичиши, им, у. impf. ђорре цитата 
јеђи , duplicem esse, 

Aep, m. 1) der Hof, der Hofpallaft, 
аша, palatium: у двору, код двора. 
2) DerPausbof, аша: на двору: Y ABO- 
ру као и на двору (кисне); шта чи- 
ниш на двору me не идеш у куһу? 
Лворани, m, pl. (ст.) die Ņojleute, 

aulici : - 
„Викну Стојан слуге и дворане — 
„Дворсње, n. dag Aufwarten (Dienen) 

bet Hofe, ministerium, 
АДворити, им, v. impf. служиши KO- 
га, а особишо стајати пред њим 
(кад руча или пије) мешнувши руке 
на појас, aufwarten, ministro, ad- 
ро: 

„Ево има gerem годинипг 
»ћако дворим Цара у Стамболу — 
Лвӧриште, п. Ort, wo einft еіп Hof 
деееп (Die Ruinen), ruinae palatii. У 
Поцерини, у Шабачкој nanja, има 
село Двориште и KOA њега близу 
зидине, које се зову Милошева 
коњушница. Србљи онуда припо- 
виједају да су шу били двори Ми- 
лоша Обилића. Они доводе и 
друге свједоџбе да је Милош из 
Поцерине, н. п. У Дворишту има 
један стари гроб с великим KaMe- 
ном чело главе; онуда Србљи го- 
воре да је шо' гроб Милошеве ce- 
стре, и приповиједају да je onhe 
плијевила шеницу, па је убио Mau- 
лош с Тројанова града (то је го- 
тово као с Герзелеза у Шорокшар, 
или с Банстола у намастир Коби- 
ље) буздованом, зашто је мислио 

` даје кошуша. — У Поцеринин има 
једна ријека, која се зове Нечаја, 
и близу ње поље, које се зове Пу- 
стопоље. Сад они доказују да 
је послије Косовске бишке, дошао 
тласоноша с Косова и нашао Ми- 
лошеву мајку на тој ријеци код 
оваца, па јој рекао: 
„Што не чајеш Милошева мајко ? 
»Одби овце у шо HY CO поље: 
„Милош ти је јуче погинуо — 
И од шада је остало Пусшопоље 
и ријека Нечаја. 

Дворвиња, f. Die Aufwärterin, mini- 
stra: | 

„А белој дворњињи s 
„Бурму позлаћену — 

Дворски, ка, ко, Hof, aulicus. . 
Двострук, ка, ко, aweifah, Doppels, 

duplex. 
Двоумити, им, у. impf. gweifeln, Ans 

ftand haben, dubito. 
Двоумљење, п. Daê Zweifeln, dubitatio. 

“Де! interj. 1) Der Baut, ит даб Saum: 

Де Дев 

pferd anzutreiben, уох excitantis ju- 
mentum adýprogrediendum. 2) дела, 
moblean, age. 3) де, или лер; als 

UAufmunterung, трођгап, age, sodes : 30- 
вниде ra, нађиде то, подајде му 
и ш. д. 
„Смиљанићу, домадер се нађи, 
„Нека Турци с миром барјамују — 
4) (Рес.) vide Бе (mit аЦеп Abieituns 
gen). 

cse, бета n. ein eplindrifhes höher- 
nes Sefgirt aus einem ©їш е, mif 
Değel, ушп Honig ш. dgl. vas lig- 
пеш: 

„Из дебеша пекмез поједоше — 
Дебела, f. m. j. болест, die Wafers 

fuht, hydrops. 

„Дебео (comp. дебљи), бела, ло, 1) 
0іф, crassus, 2) fett, pinguis, 

Дебло, n. deer Stamm (des Зашнев) 
stirps, 

Дебљање, n. баб Didmerden, pinguesə 
centia (?). 

Дебљаши, ам, у. impf. Di werden, 
рецезсо, 

Дебљина, 1) die Dide crassitudo. 2) 
die Fette, pinguedo. 

Дева“, f. vide камила. 
Дева, Ё 1) (сш. Рес. и Срем.) vide ge- 

војка: 
„Ој дево девојко! 
„Млого девовала — 
=) бгацеппате, потер feminae. 

esame, n. (Рес. и Срем.) vide anje- 
вање. 

Девати, ам, (Рес. и Срем.) vide ди- 
јеваши, 

Деведесст, пена, nonaginta, 
Деведесешеро , vide деведесешоро. 
Девед cemi, ша, MO, der gofie, no- 

nagesimus, ку. 4 

Деведссёшоро, Anzahl von go, попа- 
ginta. 

Девер, ш, (Рес, и Срем.) vide Бевер, 
Деверивање, n. (Рес. и Срем.) vide 

Ђеверивање. : 2 
Девериватпи, рујем, (Рес. и Срем.) vide 

Бевериваши. 
МДеверика, f. eine Art Flugfifh, piscis 

gcnus. ‚ 

Деверов, Ba, во, (Рес. и Срем.) vide 
Беверов. | 

Девсрскї, ка, ко, (Рес, и Срем.) vi- 
де Беверски, 

Девсруша, f, (Рес, и Срем) vide ђе. 
веруша. | 

Девгрушин, на, но, (Рес. и Срем). 
vide Беверушин. 

esem, neun, novem, 

Девстанк, m. ein Thier (Pferd, Әф), 
yon neun Sabre, доүедщв, 
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„Девета, тка, та. dag 9%еипѓеї, nonae, 
‚ Деветшање, n. das Ubprügeln , dolatio(?) 
„Деветати, ам, у. impt, ардгејфен (40s 

prügeln), fuste dolo. 

Девешеро , vide деветоро. 
„МДевсти, ша, то, der neunte, nonus. 
Девети у плугу (der neunte am 
Pfluge d. i.) Das fünfte Rad am Wa- 
gen, plane superfluus. 

мДевешина, f. der neunte Theil, nona pars, 
Деветица , f. die Neun (ein Kartenfpiel), 

novem puncta, 

Деветнаест, neungehn, novemdecim, 
„Деветнаесшеро , vide девешнаес- 

шоро. 
„Деветнаести, ша, шо, Der пенијеђиг · 

te, задеттови ти 5. 2071 7. 
Девстнаесторо, еіп Жецијеђи, novem- 

decim. 
Девёто , mora, n. daê Neuntel, nonae, 
Деветорица, f, Ungabl von neun, novem, 
„Деветоро, neun, novem. | 
„Девечанл, на, но, н. п. брдо, auf 

neun eingerichtet, поуепагїиз. 
Девечар, m. der Daê Neuntel nimmt, 

cui uona pars frugum debetur, порагіцѕ, 
Девовање, n. (Рес. и Срем.) vide $e- 

вовање. 
Девовати, девујем, (Рес. и Срем.) 

vide Бевовати. 
Девбјачит, на, ко, (Рес. и Срем.) vi- 

de Ђевојачки. 
Девбјка, í. (Рес. и Срем.) vide Ђевојка. 
Девојчење , n. (Рес. и Срем.) vide he- 

војчење. 
„Девојчин, на, но, (Рес, и Срем.) vi- 

де Ђевојчин. 
Девојчина, f. augm. ©. девојка. \ 
«Лербјчити, им, (Рес. и Cpm.) уде 

ђевојчитпи. 
„Девбјчитисе, имсе, (Рес. и Срем.) 

vide ђевојчитшисе. 
Девојчица, f. dim, у, девојка. 
Девојчурина, f. vide девојчина. 
Aerenen*, ш. der Prügel, verber: yga- 

рили му педесет дегенена. 
Дед, m. (Рес. и Срем.) vide Бед. 
Деда, та. (Рес, и Срем.), vide бед. 
Дедак. m. (у Сријему и у Bask. по 
варошима) ein Dummer Kerl, штп» 
Бору, stolidus, 

Деде (таф, таф), age: деде га 30- 
BHH , деде ши то узми. ' 

Дедов, ва, во, (Рес. и Срем.) vide 
ђедов. 

Дедовина, f. (Рес, и Срем,) vide he- 
довина. 

Дежера, f. Berg und Ruinen бе) Ho- 
ви пазар: 

„Код Дежеве старије дворова — 
АДежмекаст, ma, по, иметјеђе, qua» 

dratus, л 
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Дејан, m, Зфанизиате, nomen viri. | 
Декање, n. раб де: јадеп, Фесано (2) 
Дёкаши, чем, у. impf. ђе: јадеп , (дее 

Ben 2), dico de: mma га дезеш, уда 
ри га башином. | 

Декнули, нем, v pf. einmal де fagen, 
inclamo de, | l | 

Дела, vide’ де. 
Делење, n, vide дељење. 
Дели“, КА 
„Онда рече дели Радивоје— У, 

„Делибаша“ , ш. беше der @еїбтафе, 
praefectus praetorianorum, 

Делибашин, на, но, deg делибаша , 
delibassae. 

Делиград, m. (Narrenftadt) feit 1806. 
eine Shange, der Serben (близу Ha- 
ша) gegen die Türen, | 

„Делија“, m. 1. Der Qeibfoldat, miles 
praetorianus, delia. 2) Krieger übers 
haupt, miles, cf. јунак: ; 

„Ој Бога ши незнана делијо — 
Делијин, на, но, des Delia, дећае, 
Делијнски, ка, ко, 1) н. п. калпак, 

Delis Müge, deliarum рџеј. 2) аду. 
nah Urt eines Delia, тоге дећае. 

Делӣјски, ка, ко, vide делијнски. 
Деликанлија“ , ш. vide момак, 
Делиши, им, (Рес. и Срем.) vide At- 

јелити. 
„Делитисе, имсе, (Рес: и Срем.) vide 

дијелитисе. | 
Дело, п. (Рес, и Срем.) vide Бело. 
Дељање ; n. (Рес, и Срем.) vide ђе. 

љање. | 
Дсљаоница, f. (Рес. и Срем.) vide Бе» 

љаоница., ا 

Дељати , (Рес. и Срем.) vide ђељати: 
Дељење, n. (Рес. и Срем.) уде дије- 

љење. ; 
Дељкање , п. dim. у. дељање, 
Лељкаши, ам, dim. у. дељати. 
Аембел“, m. љенивац, који од лијено« 

сти ништа не може радити. | 
Кажу да Турски пар дембеле pas 

ни и одијева, али најприје свакога 
огледају јели управо за дембеле : 
да не би могао што радити, Та- 
ко су под двојицом, што су били 
дошли да и узму у дембле, запа- 
лили рогожину (да виде шта Ке 
радити), онда један од њи рече 

ономе другом: „устани да сиђе- 
мо с'ове рогожине, изгорећемо" A 
онај му одговори :'„Куши Бога ти ! 
како ше не мрзи говорити? " Онда 
овога узму у дембеле, а онога, 
што је рекао да устану, оћерају, 
и кажу му да он није за дембеле. ғ 

Деме, ета, n. vide нарамак, 
Демир - капија“, f, раб ciferne Thor 

(in Per Donau), porta ferrea (ш Astro): 



Дес 

„„Донеси.ми вина из Видина 
„И ракије од Демир - капије — 

Деније, и. (бденије) die Bigilien, vigi- 
liae (ein Зисфептрог!), 

Денути, нем, (Рес. ‘и Срем.), vide 
дестши,. 

Дењак, тва, m, ein Bündel, fascis ; 
алф ein Sad Baumwolle., 

Део, дсла, в, (Рес. и Срем.) vide ди- 
ел. 

ДҮШ f. (Рес. и Срем.) vide дијоба. 
Дер, vide де. | 
Дерање, n. 1) dag Жефеп, Јасегабо 

2) дав Сфифеп, ехсогіайо 5) Daê 
ујастеп, рјогаћиз, 4) Daê Losfdlagen, 
уегрегапо. _ 

Дерати, рем, у. impf. 1) reiken, lacero 
2) іфіабеп, ехсопо 3) Говјф!адеп, 
мегђего, ` 

Дератисе, ремсе, у. г. impf. ф[йгтеп, 
рјого, 
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МДерач, т. Der Пусефег (von einem 
Ogfen Der den Zaun сиге ће), de= 
structor. 

МДервсата, f. град у Босни. Дервён- 
тећи, ка, ко, von Дервента: 
„Погибе ши ДЈервентски капешан — 

„јервиш * m, der Dervifh, dervissus(?) 

ET во, deS Dervifh, mo- 
nachi їюгсїсї. 

„Дерв "шина, f. augm. 9, дервиш: 
«Дервйшкӣ, Ka, ко, т) бегоуфуф, der 

vissicus. 2)adv. auf Dervifhe Art, 
more dervissico. 

Aepex, m. (y Сријему) die Prügelbanë, 
scamnum cui Uligatur verberandus. 

| Аеригуша , f. (їп Der UAnefdote) Halss 

Дерт“, m, vide брига. 

Frager, gulam radens: оскоруша ge- 
ригуша : да ne бипиш у шаку, 
оде га моја душа (рекао циганин 
кад је приповиједао, како јећео да 
изједе шврду оскорушу). 

Дериштше, ema ,п. (фиприф) Kind, 
рисг, { 

„Дерна, на, но, unfelig, infelix, miser. 
Ai puyma, нем, v. pf. auf etwas folas- 

qen, percutio; дернуо, er баё in 

Gras gebiffen, ift (verredt), vom Tür: 
fen. | 

сата. 
„Десст, zehn, decem, 

«Десетак, тка, me 1) десето што се 
даје спаији, Det Зеђеп), decimae, 2) 
dim. о. десеш: дај ми десешач пара. 

„Десетак, ш. а) Der Зейпег, numus. 
2) epniährig, decennis.. 

„Десетвачка, fo ein Saf von 10 (бітеп, 
до та decem amphorarun. 

Десетеро, vide десеторо. 
` Десеши, ma, mo, der geHnte, deci- 

mus. 

«Десешина, f. 2) Der gehnte Theil, pars 

Деспотскӣ , 
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decina 2) ein Зеђеп, decem, frange 
une dixaine : десетина људи. 

Десешица, f, н. п, банка, или кар- 
ша, ein Begner (Papiergelds voder im 
Kartenfpiel), denarius , valens decem, 

Десешквовање, n, da Bebent = einfamz 
meln, collectio decimarum. 

Десешковаши, кујем, у. impf. den eben | 
einfammeln, colligo decimas. 

Десето, ога ,п. der Bebent, decimae. 
Десеторица, f. Anzapl von zehn, de- 

cem; decuria, 
Аесеторо , ейп, decem, 
Десечани, на, но, н. п. брдо, auf 

zebn eingerihtet, denarius. 
Десечар, ш. der Zehentfammler, deci- 

maris, 

Десиши, им, у. pf. treffen, оћеодо | 
Деситисе, имсе, у. г. рї. +) #0 1002. 

bey befinden, adsum. 2) ји Theil mers 
den, contingo: удијели ако ши се 
десило, fagen Die Зе ет, | 

Десни. на, но, teht, dexter. \ 
„Десни, f. pl. баё Fleifh um die Сое 
gûre gingivae pars quae est circa den- 
tes molares. 

Десница, Ё. die Rehte, dextera. 
Десно, тефев, dextra, 
Деспа, f. hyp, ө. Деспина. 

а" 

| Деспина ; f 1 феаџеппате, nomen femi- 
Дсспиња, f.f nae, Лестооа 
Дсспопт, та. 1) Der Defpot despota (Titel 

etniger-ferbifher Regenten). 2) ЗКаппог 
name, nomen yiri, 

Деспошов, ва, во, Des Despoten, 
despotae. | 

Деспошовина, f. 1) das Defpotat, 
despotatus. 2) Defpotenftift, monaste- 

_ rinm a despota fundatum о Крушедол. 

Деспотовица, f. Glup aus dem Руд. 
нин - Gebirge. 

ка, ко, 1) DeflPOteu=, 
despotarum 2) аду. wie ein Defpot, 
more despotae. | 

Дести (говорисе и денуши), дедем 
(и денем), (Рес, и Срем.) vide Бест. 

Детао, шла, m, (Рес, и Срем.) vide 
Бетао, 

Acme, дешета, n. (Рес. и Срем.) vi- 
де дијете. | 

Детелина, f, (Рес, и Срем.) vide Ђе- 
шелина, 

Детенце (дешснце), n. hyp. 9. деше. 
„Детешце , n. vide детенце. 
Детињење , n. (Рес: и Срем.) vide Ђе- 
тињење, | 

Дешињӣ, ња, ње, (Рес. и Срем.) vi- 
de Ђетшињи. 

Дешињиши, им, (Рес. и Срем.) vir 
де Бетињиши. 

Дешӣњешво , u. (Вес, х Срем,) vide e- 
ШИЬЄШВФ. 



127 Деш Див 

Летитисе, имсе, (Рес. и Срем.) vi- 
de дијетшитисе. 

До тић, ш. (Рес. н Срем.) vide Бетић. 
„Детлић, ш (Рес. и Срем.) уде ђешлић, 
„Деца, f. (Рес. и Срем.) vide Беца. » 
«Дечак, ш. (у Сријему и у Бачкој) Der 

Knabe, puer, 
Дечанац, нца, m. калуђер из Дечана. 
„Дечани, ш. pl. намастир у Метоији 

(код Призрена). Србљи приповије- 
дају да је Дечансїи краљ (пошто 
му је отац извадио очи и објесно 
на концу више градски врата) изи- 
шао слијеп у шетњу иза града (При- 
зрена), па га опазио свеши Аран- 
ђел и сажалило му се, па се ство- 
рио у орла и одлећео me украо. 
његове (краљеве) очи изнад рата 
и даровао и краљу, и рекао му: 
„© дечи очи”. Онда краљ прогле- 
дао, и на оном мјесту начинио Де- 
чане. 

» іа вилите високе Дечане — 
ð `чанскї, ка, ко, von Дечани. 
J чин, на, но, (Рес. и Срем.) vide 

Бечин. 
A: чина, f. vide дечурлија. 
„Де чица , f. dim, у, деца. 

«чко, m. vide дечак. 
euy panja, f. аарт. ә. деца. 
Дешњак, ш, марјаш, или петак, на 

којему Богородица држи Риста на 
десној руци, ein = ХЭіерепзерпесїйф, 
worauf unfer Qiebefrau mit дет Epris 
ftuctinde im rehten Urme yorEommt. 
©оіфе werden Den Kindern um den 
Hals gebunden, wie Die bullae bei den 
Römern, numus В. M. У. 

Ait, (Срем.) vide ran (mit alen Ablei- 
tunge). 

Z Ean, вна, но, т) wunderbar, mira- 
Dilis. 2) wunder {фбп, регршсег, 

Диван“, ш. разговор, сабор. 1) der 
Жаш, ме Жаш бре јатицид, sena- 
tus (7) 2) die Berfammlung, Циебеггег 
Duta , concilium, colloquium: | 

„Под оружјем на диван изиђе — 
Даванана“, f, die бапе, der Altan, 

mMocnlanum., 

МДиванија“, f. ein halber Narr, ѕешісар- 
tus mente, 

Диванити, им, у. impf, vide разгова- 
рапїисе, 

Диван - кабаница, f. (ст.) der Raths 
mantel ра ил: 

„Ком је кућа диван - кабаница, . 
„Мач и пушка и отац и мајка — 
„Огрнуо диван - кабаницу — 

Дивањење, n, vide разговараһе. 
Дивизма, f. Die Köniqsterze, verbas сит. 

Jreum*, m, da Офтирјсид, supellex 
ѕсгірќогіа. 
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Дивитисе, имсе, у. г. impf. коме, или 
чему, fih wundern, miror, | 

ЛДивлија, f. eine Art langer, enger Flin: 
fe, flintae genus, е 

Дивљак, ш. н. п. човек, или вепар, 

1) Der Wilde, homo ferus. 2) ђаз #8002 
(фтрећи , aper, ево у ' 

Дивљака, f. m. j. јабука, крушва, 
der Holzapfel, Die Holzbirn, ропа 
silvestre, pomus silvestris Daum und 
Frugt). i : 

Дивъае, n, dag Wildfeyn , ferocitas. 
Дивљаши, ам, у. impf. 10110 ерп, fes 

rus sum, ќегосіо. | | : 
Дивљач, f. 1) die 968100001, feritas, 2) 048 

Wildpret, ferae, caro ferina. 
Дивљачан, чна, HO, H, п. земља, 

wild, трију, terra inculta, barbara. 
Ливљачење, n. vide дивљање. 
Дивлачина, f. augm. Y. дивљач, . 
Дивљачишисе, имсе, у. г. impf, vide 
'дивљаши. . б ј 

Дивљи , ља, ље, wild, ferus , silvestris, 
Дивна, f. Şrauenname, nomen feminae, 
Дивокоза, f. der Steinbo, ibex Linn. 
Дивәша, f. die Wunderfhönpeit, mira 

pulcritudo, i 

Лигнуши, нем, vide дићи 
Дигнушисе, немсе, vide 
Дизање , n. Daê Heben, le 
Дизати, дижем, у, impf. eben, levo, 
„Дизашисе , ижемсе, у, г. impf. fih ers 

heben, consurgo, existo, 
Дизга“, f. vide крајац. 
Дизген“, m. од узде они ваиши, 

пппо се држе, у рукама кад се јаше, 
Die Zügel (des Neitpferdeg), frena, i. е, 
die Riemen ar Bügel. 

Диздар*, m. Der Thorwart einer Fes 
Пипа, janitor arcis. 

Диздарев, ва, во, vide диздаров. 
Диздаревица, f, vide диздаровица. 
Диздаров, ва, во, её диздар, jani- 

toris. 

Диздаровица, f. die Pförtnerin, janitrix, 
janitoris uxor. 

Диздарски, ка, KO, т) репе, ja- 
nitorum. 2) ady. Pförtnerifh, more 
janitorum, l 

Дизлуке, t. pl. 
Дизлупи, m, pl. 
Дијаље, n. das етен, spiritus. 
Дијаши, дишем (heroju реку и ди- 

Јам), v. impf. athmen, spiro. 
Дијеваље, п. (Epy.) das Thun, Hin- 

thun , Hinleqen, positio, 
Дијсвати, ам, у. impf. (Еру.) thun, 

pono collogo : куда дијеваш ши ше 
новце % 

Дијел, m. (Ерп.) «1), der Theil, portio. 
2) уз дијел, bergan, на Дугом дијелу 

уде тозлуке. 



Диј Дим 

(у Церу зове се једно брдо Дуги 
диел). 

Дијёлёње, п, vide дијељење. 
„Дијелити , им, у, impf. (Ерп.) theilen, 

divido. E 
Дијелиписе, имсе, у. г. impf. (Ерц,) 

fidh fheilen (іп etwas), dividokr. | 
„Дијељење, n. (Ерп) das Theilen, di- 

ViSi0. 

Дијете, Беєтешта, n. (Ерц.) das Kind, 
Биз aut filia. 

Дијетитисе, имсе, у. г. impf, (Ерц.) 
Нидуф fenn, pueriliter facio. 

Jujo, дијела, m. (Epy ) vide дијел. 

Дијдба, f. (Ерп.) die Theilung, distri- 
Рика -= 

Дијбница, #, der Antheil, portio: дијо- 
ница земље. 

„Дика, f. Der Stolz, gloria. 
unna, f. dim, у. дика, Слабо се 

129 

чује у говору, него се припијева у 
пјесмама по Земуну и по Новом 
саду, н. п, 
„Кунићу ши дикице, сукњу од nap- 

гала, 
„И кепељу дикице, дебелога веза — 
Дивла (Дивла), f. Frauenname, nomen 

feminae ; Што Дикла навикла. 
Дийкосава, f. Frauénname, nomen fe- 

ташае. 

Дилбер 7, m. Der Сфбпе, pulcher. 
„Дилберче, n. (ст.) dim. 9. дилбер: 
„Ja јој рево: добар вече дилберче — 
Дилберчић , m, (cm.) dim. y. дилбер: 
„Ој Бевојко дилберчићу ! 
„У бијелу белнучићу — 
Дилчив “, m. die Stange (бер Der Runs 

fel und der © фпеПшаае), pertica : 
„Мобарице моје другарице ! 
„Удрише га колом и дилчиком — 
Дим, та, Der Rauh, fumus, 
Лимање, n. 1) da (Сфпаивен, spiritus; 

anhelitus. 2) dag Biafen des Windes, 
Rpiritus venti. 

Димаши, ам, v. impf. з) їфиаибея, 
апћејо; 2) blafen, spiro. è - 

‚Дими]}е, f. pl. lange und weite Hofu 
von gefärbtem Beug, braccae, 

Дҥимишисе, мисе, у, r, impf. rauden ,: 
famo.. 

кыа ИЧ Demeter, Demetrius. 

МДимашћаја, f. ш. je сабља, Damas- 
сепег{абе[, acinaces Damascenus : 
„Трже Турчин сабљу димишћију — 
Димлије, f. pl. vide димије. 
Димљив , ва, во, H. п. ракија, гдиг 

Gerig. fumosus. nSk 
Диїмница, f. Raudfangftenuer (ап деп 

. Вифот), vectigal pro fumario. 
«Димњак , ш. комин, фер 9танф{айд, 
Обоје , fumarium, 

t 

Дин 

Дан“, m. 
„А шаво ми дина и имана — 

Динар, m. eine Münze, Fieiner alê ein 
Para, die aber jegt eben foviel gilt, 
numi genus. 

Динуши, нем, у. pf. einen Athemzug 
tþun, spiritum duco, 

Дања, f. die Melone, pepo. 
Дињица, f, dim. 9. диња, 
Дињка, Ё eine röthlihe Traube, пуа. 

rubella, 

Дипле, f. pl. налик на гадъе, али не 
ма прдаљке, eine Arf Dudelfad, utrie 
culi musici genus. 

Диплиши , им, v.impf. die дипле fpits 
len, cano шлешо. 

Дипљење, и. das ©ріс der дипле, 
' utriculi cantus, ` 
Дҥраһе, n. Daê Berüpren, tactio. 
Дираши, ам, у. impf. у Kora, у што, 

еправ þerüpren, tango. 
Дирек“, ш. Hallen, Йо, trabis ge- 

nus. ; , 

Диреклија*, m. фет fpanifhe Thalers 
numus hispanus. 

„Диречић , m. dim. Y, дирек. 
Диркање , n. dim, у. дирање. 
Диркаши, ам, dim. 5. дирати. 
Дирнуши, нем, у. pf. einen Grif wors 

паф thun, peto. cf. 4apHymn. 
Дићи (гдворисе и дигнуши), дигнем, 

у. pf. beben, levo.’ 
Дићисе (говорисе и дигнушисе), диг- 

немсе, v.r. pf. fih erheben, aufs 
ереп, consurgo. 

Дйчан, чна, но, єйртііф, fön; glo- 
riosus, 

Дичење, п. daê С ери; das Stolz: 
machen, superbia; gloria. 

Дичиши, им, у. impf. кога, ftolg mâs 
hen, Ehre maten, gloria (nostra) est, 

Дичишисе, имсе, у. г. impf, ким, чим, 
fih rühmen (mit Redt), folz feyu, 
superbio (jure), 

Диша, m. (Рес, и Срем.) vide Дишо, 
Дишер“, на поље! hinaus , foras. 

Ana 150 

· Дишерисати, ришем, ү. рї. кога, 
einen þinausfhafen (5и ihm fagen дие 
шер), expello foras. Ы 

Aumo, m. (Ерц.) Бур. 9. Димитријев 
Лјејаи, ш. (Ерц.) vide Дејан. 
Длака, f. 1) са ЕЕ Haer, pilns. 2) 

_ Daê waar Der Kuh, рез Prerdes, pih. 
Длавав, ва, во, баагід, pilosus. 
Длававипи, им, у. impf. Фй Haare 

mamen, pilis сопзрегсо. 
Длакавитисе, имсе, х. r. impf. voll 

Haare merden, pilis conspergor.` 
Длакављсње, n. tag Боуфишивен mif 

Haare, adspergio pilorum, 

Длан , т, die Чафе Hand, vola, 
Дланийһ, m. dun, р, длањ, 
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„Длачипа, f. dim. #. алака. 

МДлијсто, n. (Ерп.) глијето, раб Stemm- 
ееп, Der Meifel, coelum. | 

Дмитар , m. vide Димитрије. 

Дмитра, f. Frauenname, nomen fe- 

minae. cf. Митра. 

ЇнЄви (ст.) vide дању: 3 
„Лневи леже, а ноћу путују — | 

Дно, n. der Boden, Grund, у B. ei- 
neò Gefûğes , fundus. 

Дб, дола, m. vide долина. _ 

До, 1) 616, ад, usque ad. 2) vide осим: 

„Бојиш ли се још кога до Бога? — 

„Доба (Сеп, von доб >), die Zeit, tempus: 

глуво доба; послено доба; Be- 

черње доба; у ово доба године; 
жена на том доба (ш. }. гошова се 
породити) ; 

„Koje ли је доба ноћи? 
„Pensa ми је драга доћи — 
„Poan мајка два нејака сина, 

„Узло доба у гладну годину — 
Дібавити, им, у. рё што verfhafs 

fen, procuro., 

Добавипшсе, имсе, у. r. pf. чега, ets 
005 erlangen, consequor : 

„Пења коа кра) зелена ayra 
„Не би ли се добавио друга — 

«јобављање, n. das Berfhaffen, com- 

рагайо ; Daê Befommen , consecutio, 

Добављаши, ам, у. impf. yerfhaffen, 
procuro, 

Добавьашисе, ам, V. г. impf. есап: 

aen, consegui. 
Лобаврљаши, ам, v. pf. gefhlendert 

fommen , advenio lente et negligenter : 
„Када врља једва добаврља — 

„Добар (comp. бољи), бра, po, gut, 
' bonus. : 

Добацивање, п. 1) dag Herbeiwerfen, 
adjectio. 2) ђав Treffen (Erreihen) im 
Gteinmurf, adsecutio in lapidum jactu. 

{обацивати, пујем, v. impf. а) Ders 
beimerfen, айјісіо. 2) genug weit wer- 
fen (ип GSteinwurfe), assequi metam 
lapide. 

Добацити , им, V. pf. 1) þerbeiwerfen, 
adjicio. 2) genug weit werfen, assequor 

Japide. 
{ббеглица,#, (Pec. и Срем.) vide добје- 

глица. 
Добежати, жим, (Рес. и Срем.) vide 

добјежати. 

Добећи, бегнем, (Рес. и Срем.) vide 
добјећи. 

Лобивање, п. 1) раб Gewinnen, Siegen, 
°` victoria, 2) даб Gewinnen іт Handel, 

lucı ura, 5) баё Befommen, acceptio. 

Добивати, ам, v. impf. 1) gewinnen, 
vinco. 2) gewinnen, lucror. 5) Беота 
чеп, асері, 

1 

A06 

Der Gewinn, la- 
crum., 

Добит, f. 
Лобитак, тка, m, 
Zouma, бијем, у. pf. 

vinco. 2) gewinnen, lucror. 5) befome 
теп, accipio. к. 

Добјеглица, f. (Ерп.) ђевојка , која 
добјегне (m. j. сама дође) га MOM- 
ка; шо се догоди кад родишељи 

не даду ђевојци поћи за кога она 
оће, а она не ће за кога је они 
дају. То су понајвише рђаве $e- 
војке; зашто поштена ђевојна, 
и од поштена рода, не ће своје 
родитеље и браћу осрамотиши. У 
Србији добјеглица дође управо 
момку у кућу, па је онда одведу 
у какву кућу момачком роду, ше 
тамо стоји док се не вјенчају; а 
у Сријему и у Бачкој дође поповој 
кући и онђе сшоји док се не Bjen- 
чају. | 

Добјежаши, жим, у. pf. (Ерц.) gu: 
fliehen, confugio. 

Добјећи , бјегнем, (Ерп.) vide добје- 
жати. 

Добовање, n. da Trommeln , tympani 
cantus. | 

Добовати, бујем, у. impf. trommeln, 
tympano cano. 

Добош, m. die Trommel, tyñpanum 
militare, i 

Добошар , m. der Tambour (Trommels 
{фЇйдег), tympanista, 

Добошарев, ва, во, vide добошаров, 
Добошаревица, f. vide добошаровица, 
Добошаров, ва, во, рез Trommels 

fdlûgerê , tympanistae, 
Добошаровица , f. Die Tamboursfrau , 

uxor tympanıstae. Бү 

Добошарски, ка, ко, 1) Затбош“, 
tympanistarąm. 2) аду. mie еіп Tams 
bour, more tympanistae.: 

Добра, m. (Рес. и Срем.) vide Добро- 
Добрава, f. ğluf іп der Шабачка nama: 
„Купи војску до воде Добраве — 
Добрашин, m. Manngname , nomer 

virl, 

Добрија, f. Frauenname , nomen fe- 
minac., је 

Добрило, m. Manngname, nomen viri. 
{А\<бриловина, f. намастир у Ёрце- 

говини (може биши да је сад и 
пуст 7). 

Добрина, f. Güte, bonitas (wird nur 

als Gupbemiémus дебгаифі, j. 5. не 
знам која му je добрина — wa ihm 
feblt, dem Хгапееп). | 

Добрићево „п. намастир у Ерпегови- 
ни (може бити да је сад и пуст ?). 

Добрица , m. ЗКаппвпате, nomen viri. 

Добричина , m. (augm. y. добар?) ein 
перес Уайп, lepidum caput. 

© 15% 

1) gewinnen, | 

Ра 
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Добро, п. даз Gut, bonum. 
бро, m · (Ерц.) hyp. ә. Добросав. 
Добро; дане; bene. 
Добровоје, m. Mannsname, nomen viri. 
Адбровсљан , љна, но, guter aune, 

hilaris. 
Добровў к, ть Mannsname, nomen viri. 
Добрсдошница , f. чаша вина, или 

ракије, зшпо се даје ономе, који 
дође, за добро дошао: „добро 
сп ми дошао“ (танко се рече кад 
му се пружи чаша), Der Wilfomm , 
poculum salutatorium. 

„Добросав , m. Wannsnáme, nomen viri. 
{обрдсрепьйв, m. Giüdsfind! (als 

бирђет тив , шепп die Mutter ein 
Kind ацец), albae gallinae filius, 

„Мобросретњица , f, das Weiblihe von 
добросретњик mwas man fepe. 

ДобросреКнӣн, ш. vide aoopocpems 
њин. 

Добросрекница , 
њица. 

Доброта , f. die Güte, Bonitas: 
Де брошвор; m. der Gutthäter, bene- 

factor. 
„Доброчинац, нца, m. 

benefactor. 
Доброчинство , n. Daê Woblthun, bes 

neficentia. 
„Доброћуд, да, до, yon gutem -Nas 

turen, bonae indolis. 
„ова *, f. Art Gebet der Türlén; сегїа 
о РАВНИ prex, 

Довабиши, им, ү. pf. eriocfen , allicio; 
реШосіо. 

„Доваљати, 
‚ адуојуо, 
„Доват, m, Dêr Grreih, ut assequi ро= 

tui etc; 

„Према себи ударио Меу 
yg Ha довашу по бијелу врату — 

· Довашање, п. 2) Daê Herlangen, por- 
_rectio. 2) dag (бггеїфеп, assecutio. 

dosamamn, aM, у. impf. 1) þerlangen, 
‚ porrigo. 2) erreichen; аѕѕедиог, а твог 

АДоватитши, им, у. pf. 1) Бегїапдеп, 
porrigo: 2) erreichen , attingo: 

Довдё (т. j. до овде); аду. loci, bis þie= 
þer, hactenus, 

Довссти, ведем; 
аддисо. 

Довести, зем, у. pf fertig {епу ab- 
зојуо аси. 

Довести, зем, у. рї. Бет{йфгеп, ad- 
veho, 

Довсстисе, земсе, 
fommen, адуећог. 

Joseu? „ auf Den Abend, in vesperum, 
Aosiijames п, Daê (®т{їппёп, excogitatio. 

£ vide добросрептә 

der Gutthäter, 

ам; v. pf, heranmälzen, 

ү. рї. бет{пфгеп, 

‚ @ овиуашисе, jamce; у: г, impf: finnen, 
ова бог. А 

ү. т. рё gefahren. 

Дов Дог 184 

„Довикати у вичем, у. pf. егїн{ёп, ad» 
sequor vocando. 

Довикивање; п. раб @гги{еп, appella- 
tio, vocitatio. 

Довикиваши, KyjeM, у. impf. errufen, 
adelamo. 

Довишисе , вијемсе, у. r, pÊ домис- 
литисе чему, erfinnen, ехсогио, 

Довишлаши , ам, у. pf. herantreiben; 
cogo (oves). 

Довлачење, п. 1) Dûê Фетбе ф ерреп gp 
attractio. 2) раб панка адуес= 
tio. 

Довлачиши, им, ү: imp.: 1) berbeifhleps 
pen, adtraho. 2) ђегбе ђтен, адуећо. 

Довлачишисе , имсе, у. г. impf. ўс 
бебе Фе еррен, ile lente. 

Доводиши, им, у. impf. perfübren , 
adduco. 

Довођење, р. рад Herbeiführen, ad- 
ductio. 

МДовожење, n. 1)bas Herbeiführen, ad- 
vectio. 2) daS Hérbeifahren , advectio. 

Довозити, им, у; impf. Бебе иђтен, 
адуећо. 

Довозишисе, имсе, у. г: Зиг þerbeiz 
fahren, advehor. 

Довоља, f, намастир у Бо ории 
(може биши да је сад и пуст): 
„И Довољу близу горе Прне — 
Ловољан; на, но, gufrieùden, con- 

tentus. 

Довољно; депид, satis. 
Доврашнак , т. дирек до врата, 0{ё 

Profte, postis. 
Ло вргнути, нем, vidé доврћи; 
Довребаши, ам, у. pf. есіаиеги, 

cupando depoh ada, 
Доврћи (говорисе и довргнути), вргж 
нем, vide добаципић 

Довршсётшак, шка, m, die ФоПеиђило; 
absolutio. 

Довршивање ; n. ‘das Bolenden, per- 
fectio. 69494. (Tas 

Довршиваши, шујем, у. impf. volens 
Den, períicio. 

Довршиши, HM; у. рї, yolenden ; ab- 
solvo. 

Довући, вучем, y. pf. 2) berbeigiebert ; 
айт Ао. 2) herbeiführen, адуећо. 

Довућисе, учемсе, у. г. рї. фф Bets 
бе ферреп, se trahere, trahi,- 

Догађај, m. a Wegedenbeit, eventus. 
Догађање , n. раб (бгеїдпеп, casus. 
Догађатши , а ү, impf. сееп, incido 

in casum. 

Догађатисе, ace; у. r. impf. fih ега 
eianen, accido. 

Догазити, им, у. pf Ветђепрабел, ad- 

vento per flumen, ус ete: 
Догамбаши ; ам, v. pf, Dahdraersatfhelt 

tommen, adveuro ATE gradu, 
Е 2 | 

L 
аце 
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Догања, f. (сш.) der Kaufmannglaðden, 
taberna : ; 

„Од догање једие ше до друге — 
„На догању шерзибаше Myje — 

„Доглёвник, ш. die zweyte Perfon (nah 
зет Oberhaupte), secundus а principe. 

Догнати, ам, у. pf. þerbeitreiben, adigo. 
„Договарање, n. die Beratung, delibe- 

ratio. 
Договаратисе, амсе, у. r. impf. ёф 

Рега еп , аепрего. 

Дбговбр, ш. der Фаріи, consilium, 
Договор куће не обара. _ 

„Договоритшисе, имсе, V-T, pf. fih vers 
abreden, consilium capio. 

„Договбрно ‚ einftimmig, unanimi con- 
silio. 

Догодити, им, у. рї, treffen, errathen, 
offendo. 

Догодишисе, имсе, у. г. pf. fih есеја: 
пеп, асслао. 1 

Догониши, им, vide доћеривати. 
„Догоњење, n. vide доћеривање. — “ 
„Догореши, ри, (Рес. и Срем,) vide 

догорјети. 
„Догорјети, ри, у. pf. (Ерп.) brennen 

bis —, ardeo usque —. 
Догрдети, дим, Y- pf. (Рес.) zanekeln, 
'Догрдипи, дим, у. pf. (Срем.) Szu yers 
„Догрђети, дим, у. рї (Ерп.) j driegen 

anfangen , гаедеге me coepit. 
Догустити , сти, у. pf. коме, in Bers 

legenheit, in die Klemme bringen, ur- 
geo, ad angustias deduco, circumvenio. 

Дода, f. hyp. v. додола, | 
„Додавање, Ма Herbeiz, Hingugeben, 

orrectio , additio. 

Додавати, додајем, у. impf. þerbeiz, 
hingugeben, addo. 

„Додатак, шка, m, die Zugabe, addi- 
tamentum. 

A aama, ам, у. pf. hinzugeben, addo. 
Додвзоришисе, Pe, үе /ўдвори- 

тисе : >» NS 
„И шешн се Ьнеже додворио, 
„за свашто се умолип’” могаше — 
Додијати, ам, у. pf. vecdriefen, tae- 

det: додијало ми је. 
Додиркивање, n. раб Berühren, con- 

tactio. 

Додиркивати, кујем, у. impf, Ђегиђ: 
ren, coutmgo, 

Додирнути, нем, 
аїїїпдо. 

Додиринутисе, немсе, у. т. pf, кога, 

или чега, þerührem, attingo. 
Anaona, f: сі. додоле, 
Л, доле, f.pl. неколико ђевојака, које 

љети, Kag је суша, иду по селу од 
куће до куће, те пјевају п слуте 

да удари киша. Једна се ђевојња 
свуче са свим, па се онако гола уве- 

ү, pf. berühren, 

Дод’ 

же и обложи различном травом и“. 
двијећем тако, да јој се кожа не. 
види ниђе ни мало, и шо се зове 
додола (начинила се као додола. 
— реку Бевојци, или жени, која се 
млого навишила по глави): па онда 

зађу од куће до куће. Кад дођу 
пред кућу, онда додола игра сама, 
а оне друге ђевојке стану y peg m 
пјевају различне пјесме; потом go- 
маћица, или друго какво чељаде, 
узме пун KOMAO, или кабао, воде, 
те излије на додолу, а она једна- 
ко игра и окрећесе. У додолским 
се пјесмама припијева на крају уза. 
сваку врешу: о] додо! ој до- 
доле!н.п. 
„Наша дода Бога моли, ој додо! 

ој додоле! 
„Да удари росна киша, ој додо! ој 

додоле! — 

Додоле играју у данашње вријеме 
готово по CBO] Србији, а особито 
од Ваљева доље к Тимоку. По Сри- 
јему, по Бачкој и по Банату 
играле су до скора, па су нови свеш- 
теници забранили и искоријенили» 

Додолсви, ка, ко, н. п, пјесма, ве. 
додоле. 

Дожеши , жањем, vide дожњегни, 
Доживети, вим, у. рї. (Рес.) 
Доживитши, вим, у. pf | себеп, H А M V. рг. (Срем) video” 

„Доживљети, вим, у. рї. (Ерц.)] е 
Дожњевање, n. ђа$ уц Onde Ernten, 

messis finitio. 
Дожњеваши, ам, у. impf, уц Ende 

ernten, meto (absolvo messem). i 
Дожњеши, њем, у. pf: die Ernte vols 

enden, finire messem, | 

Дозвати, дозовем, у. pf. 1) етги{еп, 
адуосо. 2) þerbeirufen, айуосо. | 

Дозватисе, зовемсе, у. r. pf. in fi 
gehen, beffer werden, ad frugem redeo. 

Дозивање, n. das Ereufen, Daê Beru- 
fen , advocatio, 

Дозиваши, ам (и дозивљем), у, impf. 
Бесре ијеп, berufen , voco. 

Дознавање, п. раб Grfahren, explo- 
ratio. و 

Дознавати, најем, у. impf. erfahren, 
restio, i 

Дознати, ам, у. pf, erfahren, гевсто, 
Лдзрети, рим, у. pf. reifen, mataror 
Доигравање, n. раб efprungen ғ Koms 

men, adsaltatio (7). 
„Доигравати , ам, у. impf. gefprungen 

вопитеп , advento saltans. 
Допграти, ам, у. рї. gefprungen fom: 

men, advenio saltans., 

Доиста, sancma, рит, certe, 
«охоти, дођем, vide доћи. 
дррштање, n, yide довашање, 

ГА 

\ 
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“АЙ оитатпи, ам, vide довашати. 
„Доититши, им, vide доватити. 
Дојааши, дојашем, vide дојати, 
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` Мо]авиши, им, у. рён. п. овце, M. ]. 
довести овце (идући пред њима) 
кући, herbeibringen, adduco; (vom 
Hirten, Der yor Den Schafen ђегаеђе, 

_ Die iha folgen). Г 
„Дојапвање, п. DaS Herbeireiten, ade- 

quitaito, adventus in equo. | 
„Лојаиваши, јаујем, ү. impf. geritten 
оттеп, adequito. 
„Дојавошњи, ња, ње, vide досадашњи. 
"Дојашп, дојашем, у. pf. ђекдет ен 

вопгитеп, adequito, advenio equo vectus, ̀  

„Дојење, Das Säugen. nutritio (laetatio) $ 
Лојйља, f. vide дојпиња, 
„Дојиши, HM, у, impf. f{ûugen, lacto, ma- 

пипат ргаерео. 
„Дбјва, f. (ст.) vide сиса: 
„Узрастоше дојке у њедрима, — 

poje расту, прелуци пуцају — 
„Дојвиња, f. Die Amme, nutrix, 
Lomm, m. WManngname, nomen viri. 

Aon. bis, usque dum, dum. 
„Довазаши, кажем, Tv. pf, т) Бедтс = 

116 machen, facere perspicuum. 2)ġeim-= 
lih fagen, hinterbringen, defero , де- 
попсло.. Я 

„Доказивање, n. DaS Crjagen (95% геї: 
‘` Tih madhen), curatio ut quis rem norit. 

„Доказиваши, зујем, у. impf. 1) Des 
аге О madhen, facio perspicuum. 2) 
Binfetoringen, denuncio. 

Докасатиў ам, у. pf. getrabt Toms 
теп, tolutim адуепло. 

'Joracusame, das Herantrappen, ad- 
ventatio (equitantis). i 

Докасиваши, сујем, у, impf. þerauz 
trappen, advento equo, 

Докасвивање, n. dim. 9. докасивање, 
\Донаскиваши, вујем, dim, №. дона- 

сиваши. 
Jonae, 1) fo weit alg, quousque, 2) fo 

lange 418, quousque. 3) wie weit, wie- 
fange ? quousque, 

‚Донна, f. Жеаисипате, nomen feminae, 
Zono , m. апиёпате, nomen viri. 
«Дон5лан, лна (n докбна), но, Beit wos 
зи habend, cui tempus est: нијесам 
доволан, 

Доколенице, f. pl, (Рес, и Срем.) vi- 
de довәленипе. ; 

Доволенице, f. pl. (Ерп.) Art ёйфе: 
ner Strümpfe, tibialium genus. 

„Докопаши, ам, v. pf, 1) и биле graz 
ben, perfodio. 2) ergreifen, арргеһепдо. 

Докопанисе, амсе, у. г. pf, чега, 
etwas erwifhen, арргеһепдо. Локо- 
паосе као ћелав капе. 

° Ancam, т. die апе, Der Altan, so- 

М 
larium , subdiale, moenianum, 
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Докусуривање, n. das Са ен, solutio 

residui, 
Докусуриваши, рујем, у. impf. faldis 

сеп, solvere residui. А 
Довусуриши, им, у. pf: faldiren, vols 

lends bezahlen, solvere residuum, 
Josyursame, n. vide доватање. 
Докучиваши, чујем, vide gosamamn. 
Докучиши, им, vide довашипи, 
Дола, f. dim, 9. долина. 
„Долагаши , лажем, у, pf. 1) #6 aus- 
[gen , satis esse mentitum. 2) [ügens 
Баке Madrid: Hinterbringen,  defero 
mendacium., о т а 

Долагивање, п. Das ligenbafte Hinters 
bringen, delatio mendax, 

Долагиваши, гујем, у. impf. lügen- 
haft hinterbringen, defero merdacium. 

Лолањсње, n. баё Kommen, уепіїайо, · 
ЛоОлазан, ска, m. Die Ynfunft, adventus. 
Долазиши, им, у. impf. +) Еттен, 

venio. 2) долази вода, fwit, cre- 
scit flumen. 

Лолајаши, јем, v. 
advenio latrans, 

Долавташ, та, einen б Пепбодеп lang —, 
cubitalis (i. e. penis) іп der mit Der 
аеђоласви Geberde begleiteten Redens= 
аге: оћеш долавшаш, um fpottend 
ад шфтадеп, уш’ tibi dem — + 

Долама“, f. Das (ет фе Tange Unters 
Eleid, worüber der Gürtel fommt, 
tunica (?). с 

Доламетшина, f. augm. 6, долама, 
Доламица, f. dim, 9. долама. 
„Долап (долаф), m. (у Србији и у Bo- 

сни по варошима) etn Kaften mit 
Thüren, cistae genus, 

Доле , (Pec. и Срем.) vide доље. 
Долетање, n. (Вес. и Срем.) vide 40= 

лијешање. 
Долетати, лећем, (Рес. п Срем,) vi- 

де долијешати. 
Долешеянан „лим (Рес. | | шш, 

pf. Ђесбефедец, 

Долетиши , им (Срем. ` > ommen o 
Долећети, лешим (Ерц.) } ачуојо. 
Долибаша *, ш. онај који сједи y rop- 

. њему челу, der den етен (25 ап dee 
Tafel einnimmt, qui primum 1осип> 
occupat in triclinio, 

Долибашин на, но, Deg долибаша „ 
illius qui primum locum occupat. 

Доливање, n. (Срем.) vide дољевање. 
Доливаши, ам, (Срем.) vide дољеватши. 
Лолијащи, jam, у. pf. аиёїифіеп (vote 

anja): d. i. зи иде {суп mit ее 
Sudhsfünften, deprehendor; E лијо& 
сад си долијала — 

Долијетање, п. (Ерц.) даб Зитедећ ¢ 
адуојано, 

Долијетати , јећем, у, impf, (Epi) 
Бесе едеп, adyolitos 
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„Доликовати, кује. у. impf, коме шта, 
апћеђен , decet., 

„Долина, f. dag Tha , Vallis. 
„Долиница, f. dim. X долина. 
„Дблиши, -долијем, у. рї, voll giefen, 

impleo. 
Долица, f. dim. у, дола. 
мјољани, та, pl. варош y Маћедонији 

(или у Бугарској: >). Приповиједају 
да су отприје бивали велики пана- 

Бури на Дољанима : 
„Плави зумбул оде на Дољане ص 
„Радоване, кад ћеш на Дољане? — 
Доље, (Еру) 1) unten, infra. 2) pins 

` unter „infra. 

Дољегање, n. (Epy ) дав ЗоПаефеп, im- 
` pletia. 
„Дољевати, ам, у. impf. (Ерц.) volgies 

` fen, impleo. 
ION, та. da Haug, domus: како сше 
она дому». 
Дома, 1) зи Haufe, domi. 2) лаф Hauz 

` fe, domum: 
„„Смиљанићу домадер ce нађи — 
„Ајде мома да идемо дома — 

„Домадар, m. vide домаћин. cf, na- 
пијање. 

Домазлук,, m, mag bei Haufe bleibt, 
иф? feul ift, quod domi зегуаћиг (de 
grege). 

`Домамитиң, им, ү. pf herbei bereden, 
pellicio. 

Домаћа, Ка, he, данё:, domesticus; 
домаћи, 01е Өацёдепо{еп; домаћи 
еб , Юацпёбго{. 

«Домаћин, m, der Hausherr, paterfami- 
lias. 

„Домаћинов, ва, во, ђев ацеђекти, 
heri, patris familias, 

„Домаћипа, f. Die Hausfrau, materfa- 
milias’ 

„Домаћичин, на, но, бе; Hausfrau, 
matris familias, 

„Домашање, п. Daê @ггеїфе , contactio. 
A mamama, ам, у. поре. erreichen, 

attiago, 

„До машити , им, у. pf. секте еп, at- 
tingo, 

„Домашњи , ња, ње, vide домаћи, 
„Домет, m, Wurfweite, teli jactus: 

убити (из пушке) на домет, 
„Дёметак, тка, ш. der Зијађ, addita- 

паса ит. 

„Домстање, n. 1) dag ДЗијевеп, additio. 

2) даб (реп ғ fo » weit- werfen, aequalis 
jactus. 

Дом!шати, мећем , у. impf, з) þin: 
&иїевеп, addo 2) eben fo weit werfen 
lim Steinmurf), aequali distantia јасіо, 
ометнуши, нем, у. pf. 1) þingufegen 
‘addo, 2) eben fọ weit werfen, aeque 
longe j јасто, 

Дом Доп 11е 

Д)мислитисе, имсе, у. г. рї. чему; 
Rath їфаўеп, ехредћо 

Домищљавање, n. раб | Radbenfent; 
Ueberlegen, cogitatio. | 

Домишљаватисе, амсе, у, т. impf. 
паф ипен, cogito. 

Домішљан, т. (fherzhaft) per Shafa 
{ега , plenus consili. 

Дамишљаков, ва, во, 06$ Shafferathsa 
consilii pleni. 

Домишлак»е, n, vide домишзъаваъье. 
Домишлашисе, амсе, vide домишља- 

ватисе. 
Домовина, f. Hays- und Hof, das Bes 
Пери, armenta et praedia, 

Ломблитисе, имсе, vide үмолишисе. 
Дондё (до онде), bis dorthin, usque 

illuc 
Aoga (у Сријему и y Baur. говоре 

и доникле), bis auf eine gewvilfe 
Себе , usque aliquo, | 

Донсти (донети, донести), несем , 
(Рес. и Срем.) vide донијети. 

Доңијети, несем, донијо (донијела, 
ло), У. рї. (Ерп.) bringen , adfero. 

Дониклс, cf. донекле. 

Доноситши, им, у. impf, +) Баден, 
` адтего. 2) ertragen, erlauben , fero, 

permitto: доноси ми в]ера, mein 
Gaube erlaubt mirê. 

Донош ње, п. dag Bringen, адјано. | 
Доњак, m, н. п. камен воденични , 

der untere (4. B. Müblftein), inferior, 
Asm , ња, ње, der untere, inferior. 
`ДоъОземац, ма, т. der Unterländer, 

homo terrae inferioris. 
Доњоземсокӣ, ка, ко, 1) unterlândifh, 

terrae inferioris. 2) аду, more terrae 
inferioris, 

Допадање, n, т) ђав Herbeieilen, адсиг- 
sus. 2) Das Fallen ing Џпате, U. |. w. 
acceptio mali, үшпегищ. 3) Dag Gefals 
fen, probatio. 

Допадати, ам, v. impf. 1) þerbeilauz 
fen, adcurro. 2) fallen ing Цой, 
adfligor : допадати рана, муке. 3) зц 
Theil werden, obtingo, in manus venio. 

Д{бпадатисе, амсе, у. г. impf, gefals 
len, placeo, probor, 

Допаркивање. п. раб ыан 8, | 
Дапаркивати, ћујем, у. impf. þerlaus 

fen, adcurso (?) 
Допаєти, паднем, у; pf. 1) herbeis 
laufen 3. B. gu Hilfe, ассигго. 2) {а[» . 
Теп (ing Щпаїй@), допасти рана,муке. 
5) ди ТЬе werden, obtingo: ово ми 
је допало. 4) глас допаде, [фиећ 
fommen , advolat. 

Допастисе, паднемсе, у. т. pf. ges 
fallen, placeo, ргођог. 

„Допевати, ам, (Pec, и Срем.) vide 
дошевалш. 



ДопёҺи, печем, у. pf, auêbacfen, 
pinso. | 

„Долисати, пишем, у. pf. ausforei- 
` ben, perscribo, 
„Дописивање, п, баё ибфте еп (zu 

` Ende ©фтсібеп), perscfiptio. 
„Дописивати, сујем, у. impf. зи из 

De {фтеібеп, регзепр о, 

„Аобпјеваши, ам, у. pf. (Ерц.) fingend 
` þerbzifommen, advento cantans. 
„Доплавати, лачем, у. рї, weinend 

регапёоттеп, адусто flens: 
Доплатиши, им, у. pf. ооПепов zablen, 

50170. 
Доплабивање, n. Die Веза ид, solu- | 

по, . : 

„Доплаћиваши, ћЋујем, у. impf. Без 
гађа, solvo. 

„Доплести, етем, у. pf u биде 
flechten , регђехо, 

„Доплетање, п, 069 = ди : Ende = (ефеец, 
регћехћо (2). З 

„Доплеташи , ehem, у, impf. зи (пде 
flechten, ретехо. 

Допливати, aM., у. pf. (фитен 618, 
þerufhmimmen, adnato. 

„Допловити , HM, vide допливаши; 
„Плови, плови мој зелени венче! 
„Те доплови до Ђурђева двора — 

„Допљесвати, ам, у. pf. daher geplatfht 
fommen, advenio per viam luto еї aquis 
зпу1ат, 

Допрежати, ам, vide довребати. 
Допуниши, им, у. рё ап{йПеп, ex- 

pleo. ) 
Допуњавање , n. Daê Хи Шен, exple- 

Ка то З 
Лопуњаваши, ам, у, impf. ап{йПеп, 

exrleo. i 
„Допуњање, n. vide допуњавање, 
Лопуњати, ам, vide допуњавати, 

+ 

Допустиши, им, у. рї. erlauben, 
permitto, 

Допуштање, р, dag Erlauben, per- 
missio. 

Допушташи, ам, у. impf, erlauben, 
permitto. - 

МДопуштење, n. Ме Спанбић, per- 
missio. , 

„Дупушћање, n. vide допушшање. 
Допушћати, ам, vide допуштати. 
„Допушћење, n. vide допуштење. 
„Деранити, им, у, рї. früh оттеп, 

mane yenio. 

Дораниши, им, у. pf. aufbchalten, 
servo, 

„Дораш“, m. оо ашан, equus fus- 
cus, spadix. blat tetes, 

Доратаст, та, шо, н. п. коњ, 
ждријебе, кобила, бтйипіф, fussus. 

Доратов, ва, во, des Graunen (Pfer= 
968), equi fusci. 

ë 
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Дорачић , m. dim. 9. дораш. 
Горин, ш. vide дорат. 
Доро, m. hyp. 9. дорап. 
dopin, т. (у Сријему и у Бачк.): 
»У девојке сукња од паргала, ' 
„А у оца не ма ни дороца — 

Доруша, f. доратаста кобила, Jie 
Braunftutte, equa fusca. 

Досада, f. Der Ueberdruğ, taedium. 
Досадан, дна, но, läftig, molestus. 
Досадашњи, ња, ње, der bisherige, 

` _ qîl adhus fuit, 
Досадити, им, у. pf. х) vollends fegen, 

{- Ө. виноград, купусну лију, in- 
зесо. 2) коме, обгриефеп, досадило 
maje то, dief verdrieft тїф fhor, 
ic bin её überdrieğig, taedet me : goca- 
дио ми је, ег ift mir läftig. 

Досадишисе, ance, у, г. pf. (14 meri 
den, taedet: досадило ми се — 

Досађивање, n. 1) раб Bollends -fegen, 
insitio. 2) даб Läftig=mwerden, moles 
stia. 

ДосаБиваши, Бујем, v. impf. 1) Gols 
lends feen, insero. 2) läftig werden, 
molestus sum. 

Jocahísamnce, Ђујесе, ү. r. impf. 
[ата merden, taedet. 

Доссгнутши, нем, vide досећи. 
Доселити , им, у; pf. anfiedeln, facie 

ut quis huc migret et hic consideat. 
Доселишисе, имое, у. г. pf. бф ana 

· Пере, commigro huc, 
Досељавање, n, dag Heranficdeln, ad- 

migratlo, | КҮЧ 

Досељаваши, ам, у. impf. heranfiedeln, 
colloco. 

Досешитисе. имсе, (Рес: и Срем.) уі- 
де досјетитисе. 

Досешљив,. ва, во, 
vide дос]ешл›ив. 

ZAocekame, п. (Рес. и Срем.) vide до- 
сјећање. | 

Досећатисе, амсе, (Рес. и Срем.) vi- 
de досјећатисе, 

Досећи (говорисеи досегнути), cer- 
нем, у. pf. есгеіфеп, аб пиво. _ 

Досјешитисе, имсе, у. r. pf. (Ерп.) 
чему, merfen, аетађе werden, ani- 
madverto (ital. accorgersi). 

Досјетљив, ва, во, (Ерџ,), Der fih 
ausfindet, consilii plenus. 

Досјећкање , n. (Epu.) рад Ферађт = 
werden, animadversio. ; 

Досјећатисе, амсе, у. r. impf. (Epig) 
gewabr werden, animadvertere coepi. 

Досвакање, n. da Grfpringen, as- 
secutio per saltum. 

„Досканаши , качем, v. pf. 1) Бесбеѓ= 
_ fpringen, adsilio 2) (у. impf.) коме, 

fo weit fpringen , alê ein anderer; era 
fyringen, saltu assequor, 

(Рес. и Срем.) 
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Доскодра (до скора), 618 vor исем (ift 
er фа детрејеп), haud ita pridem, 

‚Доспочити, им, у, pf. коме, erreiz 
Gen, einpolen, fig. -niht der Betro- 
aene беди, assequor. 

A cae, (Рес. и Срем.) vide дослије. 
Д canje. (Ерц.) bisher, adhuc. 
Дослуж гвање, nda ғ ји ғ Ende ғ dienen, 

ħais servitutis, 

Дослуж:'вати, жујем, v. impf. ји 
(Заре tienen, аиз енси , absolyo ser- 
vitutem, 

ROSNY и; эе тлгн v. + big ¿u Ende 
бїепеп, ser se, dd; 

„Дослув“, УП: ков ШЕЯ, 
„С поповима у Дане. ¥ буд те — 

Дослушити, им, у. рї, етаййфеп, 
_ omine assequi. 

Доспсвање, n, (Рес, и Срем.) vide 
ДОС Бе, 

„Доспеватшт, 
Мана АҢ 

A cnemu, ем, (Рес. и Срем.) vide 
доспети, 

Лоспијевање, п, (Ерт) 1) Daê Reifen, 
maturitas. 2) die Wi ин , otium, 

„Доспијсвати, ам, у. impf. (Ерп.) з) 
reifen, maturare. 2) Mufe haben, oti- 
um est mibi. 

Z cnjema, пијем, у, pf. (Ерп.) 1) reis 
fen, регуешо ad maturitatem. 2) Mufe 
baben, otium est. 

M, (Рес. и Cpem.) vide 

Д ист“, ш. vide пријатељ. ИАТА 

«ДО ‘ста, genug, satis. 

A ста, f, hyp. ә, Достама. 

„А стана, f. Ўтацеппаше, nomen fe- 
minae, 

АД cmauymn , не, у. pf. 
Д,}сташи, ане, у. ph 
Дбстигнуши, нем „ vide досшићи, 
A усшизање, n. dağ Giunbolen, conse- 

quutio. 

„Дестизати, ижем , у. impf. еіпбо[еп, 
вољу раја 

ріптеіфеп , НЕ 

„Достићи (говорисе и достигнути), 
стигнем, у. pf. einpolen, conse- 
quor. 

Дошвање, n. ђав ФофепЕел, im- 
pletio. 

„Дотакати, шачем, ү. impf. ор {феп» 
си, порјео. 

„Ддотавнушисе, немсе, yide aoma- 
Һисе. 

Дотаћисе (говорисе и дотавнути- 
эсе), шакнемсе, у, г. рї, чега, или 
дё шша, ewag anrüpren, tango. 

›терати, у со, и Срем.) vide 
к зу: 7 Руд 
„Дотеривањ ес. H ем.) wide 
8 ривање. ум «ч н or 
Дотеривати, ру) (Рес. u С ем.) 

yide доћериваши, % узе: 

Доя ; ЕТА 

Лотећи, тече, у. pf. РУУ 
Допицање, п. Das Berühren, tactio. ·. 
Дотицање, n. dag Фіпгеіфеп, in Биг 

längliģer Menae бајеђи , ць. 
Дотицаши, тиче, й : 

gama. "н 
Дотнцашисе, шичемсе, ү. т. 74 

чега, до шта, berühren, сопНиго. i 
Дотјецаши, mjene, ү, impf. (Ерп.) Efez 

en, suficit. 
Дотле, big dahin, usque eo. 
Доточиши, им, у. рї. о йен, 

impleo. 
Дотрвати, трчем, у. pf. þerbeilan= 

fen, adcurro. 

Дотрвивање, n. Daê бехушай{еп, ас- 
cursus, 

Дотркивати, кујем, у. impf, бети. 
iaufen, u E 

Дошрчатши, чим, vide дотркаши. 
Дотужати, жим, у. рЁДвоме шта, 
Дошужити, им, у. pf. flange Weile 
mamen, gumider werden, taedet: већ 

ми је дотужало — 
Дотурање, n. vide добацивање; 
Дотурати, ам, 1) у. impf. vide go- 

бациватши. 2) (у. рё.) Бетфенрацеп, 
адуојуо, 

Абтуриши, им, vide добацитпи. 
Дотуркаши, ам, у, pf, (dim. у. дошу. 
(двата) ђетбепраЦеп , адуојуо. 

отући, учем, у. pf. ообенод flas 
сеп, percutio satis : 

„Ал' га добро Милош не дотуче — 
Доћераши, ам, у. рї. (Ерц.) 1) ers 

Бесе ен, афро, 2) tretben bi —, ago 
usque ad —, 

Доћеривање, n. (Ерп.) das Herbeitreiz 
ben, adactio. 

„Доћеривати, рујем, у. impf. (Epy 
1) þerbeitreiben, adagito (2). 2) берен 
bis — , ago nsque ad — , 

Доћи, дођем, у. pf. з) fommen, 
venio. 2) дөһи коме raare, einem 
um den Kopf bringen, aug dem Wez 
де räumen, emedio tollo. 5) дошло 
ми је да бјежим од куће, е8 ift mir 
dahin gefommen, eo deveni, ut — 4) 

дошла вода, 0. i, апдетфтоцеп, 
crevit. 

Допцкан, 
Доцне, 
Доцнити, им, у, impf, [дитеп, sero 

venio, moror ! 
Доцњёње, n. Daê Verfäumen, serior 

adventus , mora. 

| fpät, sero. 

Дочек, m. бес Gmpfang, exceptio (hose | 
pitis): вала брате на дочеку. 

Дачекаши, ам, v: pf. 1) erwarten, 
exspecto, 2) empfangen, excipio. 

Дочекивање, p, да$ Cmpfangen, ex- 
ceptio, 
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Г\Дочеввати, 
gen, excipio. 

Дошетати, ам (и дошећем), у. pf, 
ееђе уабјетеп , advento ambulans. 

Драва, f die Drave, Dravus. 
Драг, драга, ro, theuer (lieb), caras; 

- драго ми је, mir belishi её. 
„Драга, f. (ст.) Gsliebt, amata: 
„Драга моја! јеси лсе удала? — 
„Драг се драго] на водици вали — 
Драга, m. (Рес. и Срем.) vide Драго. 
Aparan, m. (ст.) vide драги: 
„Чуј драгане одо за другога — 
„Драгана, f. :) (cm.) vide драга: 
„Пуп пуп, пуп пуп aparana, 
„Што ми ни си казала — 
2) Fraucnnamen, nomen feminae, 

Драгаш, m. Mannsname, nomen viri, 
Aparî, гога (и драга), m. (cm.) Der 

Geliebte, amatus: 
„Ој Бевојко имаш ли лрагога? 
„Имала сам браша и драгога — 
„Драги камен, ш. бре аи, gemma, 
Драги]а, f Frauenname, nomen femi- 

nae. ia $ 

„Трагиња, f. Frauenname, nomen femi- 
nae, 

Драгић, m. 1) Mannsname, nomen 
viri, 2) (ст.) као dim. y. драги: 

„Драг драгићу Јово Кујунџићу!, 
„јал“ ме проси, јал’ fy сама доћи— 
Драгиша, m, WManngname, romen viri. 
Драго, п. (сш.) das Lieb, amatus aut 

amata : Ар 5 : 

„Јарко сунце на високо ши си! 
_ „Драго моје на далеко ши си — 

„Драго, m. (Ерц.) hyp. 9. Драгић und 
Драгулшн. 

Драгобрат, m, MannsSname, nomen 
viri, ; 

„Драговић, m. намасшир y arma- 
пији. А , а офу 

Драговић, m. іп der Redengárt? бра- 
me драговићу ! (als ein Liebes Gu- 
rogat jedes andern Namens, den man 
wei, oder auh niht weif). 

„Дратоје, Mannsname, nomen viri, 
«Драгбјла, f Franuenname , nomen femis 

пае. , 

„Драгбјло, m, аппёпате, nomen 
viri, 

„Драгокуп, m, (cm.) der theuer Grfaufs 
_ fe, саго emtus: 
„Була води роба драгокупа — 

„Драгољуб, ш. т) der Kapuziner Kreh, 
tropaeolım minus. 2) Mannsname, 

· nomen viri. 
„Драгомпр, m. Ў?аппёпатеј romen viri. 
„Драгомира, f, $тапеппате, nomen fe- 

minae. 

Драгом?рна, f. намастир у Буковини. 
Арагосав, m, Запиз пате, nomen yiri, 

Apa 
куем, у. impf, етрјаиг 

=ч», 

~ 

ра Ape 

Драгош, m. Mannsname , nomen viri. 
МДрагушин, m. Mannsname ,, nomea 

viri. ; - т 
Дража , m, WMannsname , nomen viri, 
Дражење, n. Das еп, Reigen, irri- 

tatio. 2 

Дражета, m. Maünsname, nomen viri, 
раживашка', m. ein Gpigname Der 
ог фићеп (gleibhfam ©Störens 
Şu nD), turbans canes. Y Сријему, 
у Бачкој и у Банату, зову дражи- 
ваше по милицији врајтове, а ILO 
паорији бирове и пандуре, који иду 
по селу од куће до куће, ше зову. 
људе на робију и на заповијести. 
(и драже вашке), 

' Дражити, им, у, impf, reizen, irrito. 
pano, m, УКапидиате, nomen viri. 
Дравша, m. WMannsname, nomen viri. 
Драм, m, 1/400 од оке; или онолико, 

колико један дукаш тежи, ein Gez 
wiht (von Dufaten Shwere), Draha 
те, drachma. ; 

Драмосер, m. који (од тврБе) на 
драм и једе и сере; евако сеља- 
7 зову а Rane (у Ср- 
Suju), Фтафтепіф це ег, дтасћтоса- 
cus (2), em Ор наше fit Kaufleute. 

«озу f. еіп drott von Der 
© али ар» globulus plum- 

= „Deus. агаспшае pondere.» „.%, EE S Тыс. 
Драпаши, ам, v. impf. fragen, frico. 
Драча, f. намастир у Србији. 
Дрдшко , m. ЗЖапидпаше, nomen viri. 

* ‚п, Који дрва носи, или прода- 
М Je, Der 301207 , lignarius. 
Лрварење, n. раз Фођен , lignatio. 
Дрварина, f, Фобардаве, portorium 

lignarium. ; i 
Дрварити, им, у. impf. mit Holz vers 

(еђец, providere lignis: како се дрђа- 
риш? он ме дрвари. 

Дрвен, на, но, þölzern, ligneus, 

Дрвенасш, ша, шо, Hölzeén (ийе: 
pfindlih), ligneus, ; 

Дрвеница, f, на самару оно што је 
од дрзеша, осим сшеље, рад һбї= 
anne Gerüfte des Saumfattel’ , сше 
ае, : 

Дрвенишисе, имсе, ү. r, impf, Боб 
ern merden , lignesco (7). 

Дрвењача, f. н. r, чаша hölzerneg 
Zrinëgefhirr ‚ poculum ligneum. 

Дрвењёње, п. das Berhölzern, lignes 
factio, s 

Aprêhe , п. (coll.) die Bäume, arbores. 
Дрвљад, f. (coll) SHeiter Holz, sege 

menta ligni (>) | 
„Дрвљаник, m, гомила дрва пред 

кућом, дег о ђаијеи , strues, 
АДрвље, Hola, lignum, : 

„ * 
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Дрво, вета, n. 1) der Baum, arbor. 2) 
daê до, lignum. 

Дрводеља, gm. (Рес. и Срем.) те 
дрвођеља. і 

Дрвођеља, m. (оу) бес Bimmermann, 
faber lignarius. • 

Apene, gema, n. dim. 9. ApBO. 
Древо, Е. т. ј. часно, dağ Kreuzes = 

Holz, lignum crucis. 1. е. crux qua 
Christus Supplicium obiit: 

„И крстове од часнога древа — 
Дре ждање, и, фа8 Stehen und Warten, 

exspectatio. 

Лреждати, дим, у. impf. ftehen und 
. marten, exspecto, 

река, f. $аё Фејфтеу, clamor. 
„Древавац, вца, зла. дер © фтерег 

ein (vermeintlihes) Thier, даб іп Der 
Radt fhreyt, wie eine Ziege Die vom 
оте fortgetragen wird, animal no- 
cturnum, quadrupes, cla mos um, 

Древнути, нем, у. pf. einen Shrey 
(рип, exclamo. 

Дрем, m. (Рес. и Срем.) vide дријем, 
Др мало , ап. (Peg, „u Срем.) vide дри- 

јемало. serp ر 

Дрё мање, а. 0 елі Д ме ) мі vide apa- 
јемањел, 

Дремати, а 

УНЕО ЧЕГ 7 | 

Aps Ap» 148 

Држав, шка, m, die фапфђаре , ansar 
Држалица, Ё, 
Држало, п. 
Држаље, п, 
Држање, п. баё Halten, tentio (?). 
ржаши, жим, v. impf. 1) þalten, te- 
nec. 2) palten, 8. B. für табе, habeo 
(pro vero): ja mo аржим за истину. 

3) држашисе коња, її auf Dem Pfers 
De halten, sustinere se in equo ; 

„Па се коња држапг не могаше — 
4) држисе на високо, ег сав. fih 
bod , elate se gerit, 

Дријем, m. (Ерц) der ©ёштте 
(© фай), dormitatio. 

ће Gam manubrium. 

Дријемало , m. (Ерц.) der ставе, | 
die @‹ф1айтйве, dormitator. 

Дријёмање, n. (Ерц.) Daê ©диштесп, 
dormitatio. 

Дријемати, ам (и дријемљем, у. impf. 
(Ep ц.) фаи т baben, somno сартог. 
лаа. ш. (Ерц.) vide дријем. 
Дријен, m. (Ерц.) Фе Хосп је, 

cornus mascula Linn. 
Дријёнак, нка, m. (Ерц.) т) eine Fleta 

ne оспе и јфе, coruus parya, 2) eine 
Art Traube, uvae genus, 

Дрина, f. 1) Drina, der Фтепућић wiz 
w Ди pikad then Bofnien und Serbien.’ 2) die fet- 

Срем.) vide дријемати руфе Gegend ап der Drina, Zwornil 
«ч ent ес. и ДАРУЈУ ји .) геј "едепиђег: опишао у Дрину. ' 

Дрсмљиз (аи во, {%14:ід, somno- 
је entus. 

(Фа тла (fhlaf- Дрембван, вна, 
begierig), аар 

Дрен, m. vide дријен. Penri 
Дрен, m. (Рес. и Срем.) vide дријей. 
„Дренак, ика, ш. (Рес. и Срем.) уде 

дријен нак. 
1ренйкһ, та. Wald von Kornelfirfhen , 

сегре пл. 6 

Zp nuh, m. 
cornus parva, 

Лрёнка, f. Frauenname, nomen feminae. 
Дре нов, ва, Бо, фет Хогпе  фе, cor- 

neus. 

Дреновац, вћа, то. 1) ein tab von Rornels 
bolg, bac ulus (согпеп. 2) село у Мачви. 

Дрсновача, f. ein Stod von Kornel 
бој; , fustis corneus. 

Дрсновина, f. Kornelholg, ligoum corni 
masculae Lind. 

Дре њак, ш. vide дренић. 

Дрењина, f. Die Хосп фе, cornum, 
Дрства, f. der Bindfaden (Spagat), 
оа: cf. канап, 

Дре твица , f. dim. v. дретва. 
Др ua, f. фаб Didit, densi frutices, 

cf. ые cma, шиб. 

Др“чање, а. дав Plärren, ploratio. 
Др тати, чим, у. impf. plärren, ploro. 

eine junge Жогпе  фе, 

panmi tdeo Apina, f. ein Seitenarm der Drina, 
unfer Лозница, 

Дрлика, f. m. у. воденица, Уба ести бе 
auf Der Drina, mola ад Drinam. 

рински, ка, ко, Угїпег+, 
›„Лрински вуче, што си Бернет. ? 
„Невоља је мене обрБати: 
„Око Дрине не има овапа: 
„Једна овца а три чобанина: 
„један спава, други овцу чува, 
„Трећи иде кући по ужину. 

Дрињанин, m. einer ооп der Drina: 
браћа Дрињани. 

Дркање, u. Daê Spannen , tentio. 
fram, кта, m. dag ЗИсеги, Der Shau: | 

der, horror. 

Дркаши, ам, у. impf. fpannen, tendo 
(sensu ргаесїрпе ођзсоепо de tentione 
реш»), 

Дрвталице, f. рі. die @allerte, Ме 
Sulje, coagulum. cf. naye, питије. 

«Дрктање, n. Daê Zittern , tremor, 
Дрктати, Khem, у. impf. zittern, fane 

dern, korred ; tremo. 

Дрљав, ва, во, vide врљав. 
Дрљанчење, бав ређа ст фе Betteln, 

mendicatio indefessa, 
Дрљанчити, им, у. impf. Ређа 

bettelt, non desino'mendicare, 
Дрљање, п. 1) dag (адеп, occatio. 

2) Der gceggte Ader, г ager оссаиз: 

ы T 
- 

| 
| 
| 
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пале вране по дрљању. 5) das Kri- 
eln, conscribillatio. 

Аръаши, ам, у. impf..1) eager, оссо. 
_ Koro с њиме оре, он гузицом др 

ља: 5) вибе и , сопзег Шо. 

„Дрљача, f. die. аде, occa. ) 

„Дбљење, n. Ваё Entblöfen, nudatio. 

Дръиши ,, им, у. impf. ‘тт. j. прси, 
entbföğen, nudo, 

_ Дрмановина, f. планина (или брдо ?) 

у Србији: ; 
„завијала три зелена вука: 
„један вије навр Маковишта, 
„Други вије на Повлен планини, 
„Тоећи вије на Дрмановини EF 

„Дрмање, n. Daê баш еји, Crfhüttern, 
quassatio. ٤ 

IpwarmH , ам, у. impf. fhütteln, quasso, 

Дрмнутши , нем, V. pf. етфиееги, 
сорсићо, _ 

Драдање, n. Daê Shlagen der Wole. 
~ 

Арндар, ш. човек што разбија вуну. 
ндарев, ва, БО, 
Е Ани R des ы, 

ЛДрндаши, ам, у. impf. т)-разбијаши 
__јарину. >) говорити војешта. 
Дрнбв, m. Der tole Офгеђег, clamosus, 

furiosus, 

„Донован, вна, но, 
„Дрновиш „та, што, | _ 55 
Apuymi, нем, у. рї. einen О еп еђен 
(шт dann fogleih 4. Ө. ап die Arbeit 

gu дереп), paululum comedo: дрнуло 
та псешо, ш. j. ујело га мало. 

„Дрнутисе, немсе, у. г. рї. пома”и- 
тписе, fol merden, іпѕашо. 

Дрњивање, n. daS Toll werden , insania. 
Дрънвашисе ‚ њујемсе, у. г, impf. toll 

третђеп , 1зашто. 

| wütend, furiosus. 

Дрњвање, n. das Anfdlagen gegen efz 
was, offensio. 

пеђрњвати, ам, у. impf.. айїфїадеп Qez 
` gen etwa, offendo: дрњка у ба- 
тину. | 

„1006, m. баё блидетее, intestina. 

|„Дробан, бна, но, diht und еіп an 
einander gereiht, minutus : 

„Једно грло, mpu дробна Бердана — 
„Дробац, mya, т. dim, у. дроб. 
„„Дробина, f. augm. №. дроб, , 
„дДробити, им, у. поре bröğeln, in- 

tero. | 

„Дробљен, ш. der Broden, mica, fru- 
`` stum, 

„Дробљење, n. 1) das Yrödeln, intritio, 
2) coll. die Hroğen, micae,. frusta 
intrita | 

„Др Gegend іп der Herzes 
«Лробњаци, m. pl. ў аотріпа, іп Der Nähe 
ооп Пива. Дробњачнт, ка, ко, YON 
Дробњаци, 

Дрозав, зга, ш. die Droffel, turdus. 
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ДрозговиК, m. die junge Droffel, pullus 
- turdi. 

Дрозгдвљи, ља, ÞE, H. п, гнијездо, 
Droffel-, turdi. 

Дрозд, m. vide дрозав. 
Дромбуљање, n. dag Maultrommeln , 

cantus crembali. | 
Дромбуљати , ам, у. impf. таш ош 
; meln, cano crembalo. 
Дромбуље, f, pl. die Maultrommel, 

crembalum. 
Дроњав, ва, во, Пита, pannosus. 
pomas, њка, m. der бишрен, Lappe, 

lacinia. 

Дроњо, m. der #шшрепЁет[, homo pan- 
nosus. 

Apenumu, им, v. pf. fG niederlaffen , 
(obne зи fehen, ob Der Ort fauber зс.) 
kum; consido. 

Дропља, f. die Trappe, der Trappe; 
. avi§ tarda, otis tarda Linn. 
Дрпање, n. Daê Reigen, laceratio. 
Дрпати, ам, у. impf. те еп, lacero. 
Дрпити , им, у. рї, 
Дрпнути, нем, у. pf. 
Друг, m. 1) der Gefabrfe, socius. 2) der 

Gemapl, der Gatte (für beide Фејф!е 
ter), conjux. 

Друга, f. die Gefäþrtin, socia. 
Друга, f. дрво, као велико вретено, 
што жене конце препредају на 
њега и плешиво преду, die Эіп: 
fpindel, fusus dnplicandis filis, 

Лругар, m: vide друг т. 
Другарица, f, vide друга. 

Другда, toann und mann, quandoque Другдаш, з 
Други, га, го, 1) der andere, аНаз, 

alter. 2) der рее, secundus. 
Лруговање, n. der Umgang mit Sez 

mand, а18 feinem друг, consuetudo , 
necessitudo. ' 

Друговаши, гујем, у. impf. mit Ginem 
yâufig umgehen, fein друг feyn, soda- 
lis sum, utor aliquo familiariter, 

Другојачији, чија, чије, anders, yer- 
(ф!ебеп , alius. 

Другом, ҳит weiten al, altera vice : 
„Љубну је једном и другом — 

Дружење, а. das ФејеПеп, ѕосіайо, 
Дружина, f. (coll.) die Gefährten, socii. 
Дружиницпа, f. dim. 9. дружина. 
Дружишисе, имсе, у. г. impf. с KHM, 

Пф gefelen, sociare se, , 
Дружица, f. dim; 9. друга. 
Дружичало, п. (у Сријему говоре Pp ¥= 
жичало, а у Банашу побуше- 

нипонедељник) бег уребе ons 
fag nah Oftern, dies lunge secundus 
а paschate. На дружичало иду“ љу- 
ди (а особито жене) прије подне 
ма гробље me побушавају гробове 

{есеп , lacero: 

\ 
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од оне године, дијеле за душу, и 
попови чаше молитве и спомињу 
мртве. На неким маше ( као 
н. п. у Негошину и у Ршави) ску- 
песе момчад и Ђевојке послије 
подне на једно мјесто, па играју и 
дружичајусе (понајвише мушко 
є мушким, а женско са женским), 

m. j- omeny вијенце од врбовије 
младица, па се кроз те вијенце 
љубе и мијењају јаја (шарена и gp- 
вена), па најпослије промијене и 
вијенце (мешне једно другом на 
главу) и закунусе да Һе бити 
мушкарци побратими, а жен- 

свиње друге (Власи кажу кума- 
ча), до оно доба године. Такови 
се побрашими и друге потом пазе 
ту сву годину као браћа и сестре, 
и у различним играма, и збиљским 
свађама, помаже једно другоме. 
Кад опет дође дружичало, онда 
се Бекоји понове, а ђекоји оставе, 

{Аружичаһе, п. раб Rügen und Defreuns 
` Реп der Mädin am weiten Montage 

паф Oftern, amicitiae initio die lunae 
a paschate secundo , cf, аружичало. 

Дружичашисе, амсе, у, г, impf, cf. 
аружичало. 

{ру Kunju, чија , чије , vide другојачији. 
Друм“, m. (ово) велики пуш, 0іе 

Heertrafe, via regia. 
Лоуштво, n. die Gefelfhaft , societas, 
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Apre, f. pl. vide дркталице. 
ДАршһање, n, Daê Hegen (des Hundes), 

instige tia, 

Дршкати, ам, у. impf. н. п. псето 
на свиње, ђевеп , instigo. 

Доличић, m. dim. 9. аржак. 

Ду ‚дуа, m, der @еї{ї, spiritus, cf. дук. 
Дубак, пка, m. 1) der Gängelmagen , 

шас\йпа qua stare et incedere discunt 
parvuli, 2) eineArt Rirfhen, cerasi genus. 

Дубач, m. Der Hoplmeiğel, das obl 
сібе, А um excayatorium. 

у бина, Ё. Die Tiefe, profunditas. 
Ду бити, им, У. impf. стајати упра- 

во, aufredffteben , sto егъсіиѕ, 
„Дубица, f. 1) Stadt in бћеге, Kroatien. 

2) Stadt іп firfifh Kroatien. 
Дубљење, n. dag Aufrehtftehen, statio 

erecta. 

Лубљииа, f, vide дубина, 
«Дубок (comp. дубљӣ), ка, ко, беў, 

profundus, 

Дубокб (мало и велико), кога, n, 
Sluten обе Shabaz und Bel 
arad; 

„Друга myse украј Дубокога, 
„„Даде гласе уза воду Саву — 

Дубрават, рда, ш. Mannéname, no- 
men vi. 

Дуб 

Дубровачки, ва, ко, гадијап ф, га- 
DURAT: 

"Дубровник, m. Хади, Ragusium. 
Ж eSak; ш. човек из Дубров- 

нина. 
Дубровнички, ка, ко, ва Дубро- | 

вачки. 
Дувак*, ш. дег гаи еег, velum 

nuptiale, 
Дуван, m. 1) der Tabal, die Tábafoflans 

3, herba рісоіапа, 2) der Raudhtabaf, 
nicotiana fumaria ; Daher дуванитисе, 
fich mit Tabal yerfehen ; und дувањење. 

Дувански, ка, ко, н. п. кеса, Tas 
ба: , ЕНСЕ 

Дуванпија, т, Der Табаїташфег, du~ 
cens ore nicotianum. я 

Дување, п. das Wehen, зртано, flatus. 
Дувар, та. vide’ зид. 
Дуваши, ам, у: impf. 1) Мајен, flo. 

2) на кога, 60{е feyn, 5пссепзео, 
Дӯвна, f. die бе фе (Nonne), monialis- 
Дувно, m. Stadt in етан еи. 
„Дувовање, n. das Beidtyater feyu, sta- 

tus confessarii. | 
Дувоваши, дувујем, у. impf. и. pf. 

коме, Beite hören, ausculto confi- 
Tentera 

Дуг, m. die Gerd : Shuld, debitum. 
Дуг (comp. дужи и дуљи), га, го, 

lang, longus ; дуга пушка , die Flinte. 
Дуга, f. der Regenbogen, iris- Србљи 

важу, да мушко прође испод дуге, 
постало би женско, а женско да 
A постало би мушко. 

Дуга, f. die Daube, tabula, 
Дугачак (дугачак), чка, ко, vide д км 
Дугме, мета, n, дес Knopf, glob 
Ebu) | 

угменце, пи. 4 
М porên | dim. 9. дугме. 

Дугобрађић, m. ein Buname, cogno- 
men (Qangbart). 

Дуговање, n. das SHulden, debitum. 
Дуговаши, ryjem, v. impf, {фшфеп, 

debeo. 
Дуговечан, чна, но, (Рес. и Срем.) vi- 

де дуговјечан. 

Дуговјечан, чна, но, (Ерц.) рацекид, 
diuturnus. 

Дугонокт, ma, то, langnägelig, un- 
guium longorúm:: 
„Доведи ми дугонокту другу. 
„Да прокопа на вратилу труб 
Ayroma, f. ein groer, langer Panny 

longus homo , Longinus. 
Дугореп, na, по, langgefhmwän;t , eau- 

datus, аә longae.: за вишороги- 
је волова и ATEO уул крава (кад 
напијају). 

Дугуљаст, та, то, Гапат , ob- 
Дугуљаш, ша, шо, f longus. 
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«Дуд, m. der Maulbeerbaum, morus. 
Ayaa; f. eine hohle Röhre, für Die 
„Дудаљна, f. f Rinder als Pfeife, f- 

|| stula. : у 

| Дудиња, f. die Maulbeere, morum. 
Дудов, ва, во, yom Maulbeerbaum, 

mori, morinus. 
‚ Дудовина, f. Maulbeerholz , lignum mo- 

rinum (?): i 
„Дуж, f. Die Länge, 

и попријеко. _ 
‚Дужан, жна, но, {фи ід, qui debet. 
„Дужд, m. (ст.) der Doge, dux Vene- 
| tiarum; 
„У онога дужда Млетачкога — 

„Дуждев, ва, во, deg Dogen, ducis 
Veneti: 

„Сад ће изић' ше дуждеве слуге— 
Дуждевиһ, m. der junge Doge, filius 

ducis Venetiarum : ; 
‚ „Ајде селе оседлај ми коња, 
Дуждевић ме у сватове зове — 
Дукдевњан, m. бурак, Galamander, 

ı ° Salamandra. Кад је (или кад оће да 
удари) киша, онда дуждевњак бјежи 
од воде уз брдо: а кад је суша, OH- 

` да иде низ брдо к води. 
Дужење, n. die Behauptung, Daf je- 
-mand einem etwas fhulde, assertio dẹ- 
biti. 

Дужи, f. pl. намастир у Ерцеговини 
"(може биши да је сад и пуст ?). 

· Дужина, f. die Qänge, longitudo. 
Дужиши, им, у. impf. кога, Ђеђацу:г 

ten, даб einer fulde, dico mihi de- 
` beri. NE 
Дужник, m. 1) der SHuldner, debitor, 

2) der Gläubiger, creditor: не смије 
од дужника да дође кући. 

Дужнбст, f. (у Сријему, у Baus. и 

longitudo : и уз дуж 

‚ у Бан. по варошима) die Pligt, 
officium. 

Дуја, m. (Рес. и Срем.) vide дујо. 
„Дујав, їп. Manngname, nomen yiri. 

Дујо, m. (Ерц.) hyp. у. дуовник. 
Дук, ш. уде ду. 
„Дука ‚ та. Manngname, nomen viri. 
Дукадин, ш. 9аппёпате, nomen viri. 
Дуват, m. der Dufaten, numus duca- 

tus , aureus. 

Zy ramah, m. dim. Y. дукат. 

Дунаших, на, но, н. п. злато, Qua 
Faten-, ducatinus (2). — 

Дулап, лца; ш. цијев, WMO се дува 
| на њу у гадљарску мјешину, Die 

- Зуиде ако ге, calamus utriculi mu- 
5161, | 

· Дулведу, (асс.)1п Der Redensart : jaro- 
| ворим, а OHHH у дулведу, егафіее 

qar пїшЁ darauf, поп audit. 
' Дуљање, u. даб kängeremerden, (з. 5, 

069 Tages im, Commer), ртојопзано, 
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Дуљати, ам, у, impf. н. п. дан, [бидег 
werden (vom Tage) longior fio. 

Дуљина, f. vide дужина.“ 
Думен“ m. vide корман. 
Думёнисае, п. раё Steuern, guberne 

пауіт. ў 

Думенисаши, ишем; vide Kopma- 
нити. : | | 

Думенпија“, m. der Steuermann, guber- 
nator (пау15). cf. корманош, 

Думлек, m. Art Zudermelone, cucur- 
bitae (Linu.) genus. | 

Дунав, m. (у Сријему, у Бачке. иу 
Бан.) vide Дунаво. 

Дунаво, n. Die Donau ‚ Danubius. 
„Дунавскл (Дунавски), ка; жо, и. He 

вода, Зуолаи: , Вапиђи. 

Дундар % ш. гомила људи, ein даце 
беше , multitudo. 

Дунђер“, т. der Zimmermann, fe- 
ДунБерин*, ш.{ ber tigaarius, сї. до- 

вођеља. | 
Дунђерисање, п. Das 

сапо. 

Дунђерисати, ишем, V- 
mern, fabricor. 

Дунђерлун“, m. daê Zimmermannshands 
werf, Zimmerpandwerf, ars tignaria. 

ДунБеров, ва, во, Des Zimmermannese 
fabri tignarii, ~ 

Дунђерски, Ka, ко 1) 3immermanns- „ 
tignarius. 2) аду. wie ein Bimmermans» 
more tignarii, 

Дунуши, нем, у. pf. blafen, По, spiro» 
Дуња, f. vide гуња. 

Zimmern , fabri- 

impf. Зип= 

овање, m. vide дувовање. _ > y 
Дуовати, дувујем, vide дувоваши. 
Дуови, m. pl. (у Сријему, у Бачк.н ¥ 

Бан.) vide Тројице. 
Дуовнӣ, на, но, ас ф, spiritualis = 

оче дуовни! — cf. варење. 
Дуовник, m. der Beihtyater, confessarius, 
Дупе, nema, n, vide гузица. 
Дӯупєнце, n. dim. 9, дупе. 
Дупке, аитефё, егесіе. 
Дупља, f. рупа у дрвешу, Бе се mo- 

гу лећи mane или челе, eine Baume 
рођ е, сата arbor. Каква је дупља, 
онаке и челе излијећу (или: каква 
је дупља, добре челе излијеку?, 

Дупљаш, т. ш. 1. голуб, die Holtens 
бе, Софеаибе, columba lignorum Lina. 
Србљи кажу да голуб дупљаш ros | 
Бори, над гуче: „биј лүн, сиј AVE” 
(т. ј. да је већ вријеме сијаши лук; 
кад он у прољаће“долети и стане 
гукати); а ғривњаш : „Штпа ти ту 
чиниш проклети попехкод тубе 
жене, код туђе Bege.’ - 

Ancema, дубем, у.ивр!, аиё96Б[ей, сакэ. 

©: сшани ! palt! siste grafum, 

Ie 

РЄ: 1р“, 
J P3: 
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Aypãme, n. dag Ausdauern ; patientia; 

duratio. cf, трпљење. 

Дураши, ам, у. паре, аиврацети, 
duro , cf. трпљеши. 

Дурбак*, m: ein Joppwort (mörtlih ер 
und fich), wenn man auf die Frage, 
mwas it das? niht Das Redite апбоог= 
ten 1010; nomen fictum rei, quam non 
+15 dicere : 
A. Шна је шо? 
Б. Дурбан. | 
Uuh fagt die Mutter уши Kinde: оћеш 
дурбака 2 ў 

Дурбин“, ш. 
pium. 

{урма*, аду. unaufhörliň, continuo, cf. 
једнако. 

Дурмитор, m. Gebirge in Der Herzes 
аот1па. 
урновит, та, то, yide дрмовиш. 

Дурнушисе, немсе, vide дрнутиее. 
Дурнга, f. vide мотка, батина. 
‹«Душлиши, им, у. impf, тефе mwacfer 

{ацдеп, sugo fortiter (befonders von 
Ferfeln). 

Душљење (душлење), n. Dûê аге 
Saugen, mammillarum attraètio, su- 
спа fortior. 

Дућан“, m. der aden, taberna. 
уКанап, нца, m. ; 

урина ш. | dim. е. ayhan, 
ДуКанскїй, ка, ко, бабе, tabernae. 
Дућанпија“ , m. ein Kaufmann, der ei- 

пеп aden 941, tabernarius. 
Душа, f. die Seele, anima. Два без 

душе, трећи без главе. 
Ду‹шак, шка. m. ein Zug (ип Trinfen), 

tractus: попиши на један душак. 

Душан, m. Manngname, nomen viri. 
Душсван, вна, но, H. п. човен, QOf 
(езјисфн да, religiğĝ, pius, religio- 
SUS. 

Душев*, та. eine Matrabge, stragulum. 
Душевлувһ*, ш. Der Bettfaften, árma- 

rium stragulorum. . 

Лушица, f. дав Сееїфеп, animula. 
Душица , ш. Manngname, nomen viri. 
Душко, m. (ст.) hyp. von душа, ani- 

mula, animulus ; 

„Болан душко покваси ми уста — 
Душийк, m. Die Quftröhre, asteria tra- 

chea. 

баё Fernrohr, 

vide непријатељ. 
А > A у 

Душман“, m. аи СРЕ 21 24447 
Душманин, 02. 
Душманлук *, m. vide непријатељ- 

СТПБО. 2910970 2007 СУ. 

Душмански, ка, во, vide „неприја- 
шел›ски. JPU TE туре ти 

telesco- 
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'B:, Ба! Фосипоѕ аце fürs Pferd, 505 
nus а степа! equum, ы 

Ђавб, вола, m. vide Враг... 
Ђаволак, лка, ш. hyp. №. Ђаво. Узе® 
калуђер Светогорац мало дијете 
мушко (док још није знало за се} 
па га однијо у Свету гору, и mamo 
га одранио. и научио књизи; 
му је било већ око 18 година, он= 
да га поведе уза се, као Бака, и 
пође амо у сви]епк да пише, Кад 
дођу у прво село, ашо ђевојке уз 
вапшле коло па играју (ваља да је 
била неђеља, или какво весеље). 
Кад угледа Бак ђБевојке, зачудисе 
каква су шо сшворења, па онако 
мало као весео и зачуђен упита 
калуђера: „Шта је оно дуовниче! 
шта је оно?“ А калуђер као намр- 
гођен одговори му: „Не гледај 0- 
намо синко, нити rima] шта 
је: оно је ђаво“ Онда Бак нају- 
миљашијим гласом рече: „Дела ду- 
овниче, Бога ши! да купимо онога 
једног Ђаволка, па да га пове 
демо намастиру.“ 

Ђаволан, ш. vide враголан. '_ 
Ђаволаст ‚ ша, то, vide враголаст: 
Ђаволити , им, vide враголити. 
Ђаволисање, n. vide враговање. 
Ђаволисаши , лишем, vide враговати: 

Ђаволица, f, враголица, жена, или hes 
војка, која Баволи, Die Teufelin, 
(пи то таев Frauenzimmer), femina 
petulantior, 

Ђаволски , ка, ко, vide врашки, 
"Ђаволство, n. vide враголство. 
Ђаволче, чета, n, dag Жеије и, par- 

vus diabolus, 
Ђаволчић, m. dim, y. ђаво: 
„Са прапорчићи, са Баволчићи — 

Ђавољи, ља, е, vide вражји, А 
Baba, ушреНеп, interdum. 
'БаБаш , vide haha. 
Ђак, m, der Student, literarum stu- 

diosus(von diaconus, wie пас феп). 
'Бакела, f. augm. №. Бак. 
Banos, Ba, во, без Studenten, stu- 

41051, ; 

Ђаковица , f, варош у Метоији: Ђа+ 
ковичанин , човек из Ђаковице. 'Ба- 
ковички, һа, ко, yon Ђаковица. 

Ђакон, т. der Diafon , diaconus. 

Ђаконија , f. Die bewirthung, Јава; 
„Донесоше вино и ракију А 
„И лијепу сваку ђаһонију — 
Ђавонисање, n. dag Woplleben, ума 

luxuriosa, 

Кад 
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Ђаконисати , нишем, у. impf. јести, 
частитисе, wohileben, vitam јисип- 
dam duco: или ћемо ђЂаконисаши, 
или ћемо враголисати (у припови- 
јешки) ? 

Ђавонити, им, у. impf, уши Diafon 
реіреп, сопѕесго diaconum. 

Ђаконишисе, имсе, у. г. impf. gum 

Diafon geweiht werden, сопзесгог 
diaconus, 

Ђаконов , ва, во, ђев Diafong, Dia- 
coni, j | 

Ђаконовица, f, deg Diafons Frau, uxor 
diaconi. 

Ђаконски, ка, ко, з) Diafonifh, dia- 
conicus. 2) аду. wie ein Diafon, ut 
diacofus, 

Ђавењсње, n. das Weihen gum Diafor, 
consecratio diaconi. 

Ђакушти, cf. варење. 
Ђаур“, m. | der Џпоган де, infidelis 
Ђаурин, m. (поп Turca): 

s Hen’ се диже тући Баурина: 
„„Баури нам шешко додијаше — 

Pase, чета, n. ein Gtudenthen, par- 
vulus literarum studiosus. 

Ђачење, n. Daê Gtudent- werden, fre- 
quentatio scholarum. 

'Вачина , f. vide Бакела. 
Ђачишисе , имсе, у. г, impf. Gtudent 

werden , studere literis. 
Ђачић, m. dim. ф, Бак. 
Ђачки, ва, ко, 1) ftudentifh, studio- 

sorum. 2) adv. auf StuDenten Art, ftu- 
реп, studiosorum more. 

Be, (Ерп.) 1) wo, ubi: ђе си био? 2) 
dağ, quod: ej Һе не знадо —: 

„Тад' се Дмитар бјеше ос]ешио 
„Бе ће љуба браша ошровати — 
3) wie, der, qui (aut per participium 
praesentis) : 

„Ал emo ши Асан- паше с војском 
„Бе он води, дванест иљад’ вој- 

ске — 
Ђебра *, f. еіп Beutel (ооп Ziegenhaar), 

um Pferde, oder auh Badende zu reiz 
ben, strigilis genus. 

"Ђевђир *, m. 1) der durdlöherte metal- 
lene есе! De’ WafHbecdeng, oper- 
culum pelvis perforatum, 2) ein ађиз 

ифез бе Њена іп Der Kühe, cribri 
genus. 

"Ђевер, m. (Ерц.) 1) der Sdwager , (des 
Chemannó vruder), levir. 2) ручни 
esep, der Brautführer , paranym- 
phus» 3).der Gecundant (im Duell), 
amicus , adjutor : 

„Па Бевери од њи одступише , 
„А они се ударат' стадоше — 

| Ђеверивање, n. (Ерп.) Daê Srautführer 
feyu, officium paranymphi. 

|Љевенваши, рујем, у. impf, и. рё 

1 
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(Epi) Brautführer ерп, sum para- 
nymp hus. 

Ђеверов ; ва, во, (Ерц.) 1) des © фаз 
ger, leviri. 2) реб. Grautführers, 
paranymphi. 5) de$, Gecundanten, 
amici, | 

Ђеверека, ка, ко, 1) рез Бевер. 2) 
аду, пай) feiner Arty leviri, рагапуш- 
phi, amici. | 

Ђеверство , n. (Ерц.) die гаи тека 
(фаје, рагапутрћашз: зове ме у 
Беверство. И 

Ђеверуша, f. (Ерц.) des ган иђтег 
‘rau, uxor paranymphi. , 

Ђеверушин, на, но, (Ерп.) Der Frat 
des Brautführers, uxotis рагапушрћа. 

Ђевица, f. (Ерц.) vide Бевојна : 
„Шевала maga пјевица: 
„Шппо ће старцу Бевица, 
„А младићу бабица. 

Ђевовање(ђевовање), п. (Ерц.) das Mäd- 
феп Бит, Der Mádhenfrand, virginitas : 
„Ђевовање моје царовање — 
Ђевовати, ђевујем, у, impf. (Еру.) 

Sungfrau feyn, virgo sum. 
‚Ђевојачнӣ, ка, ко, (Ерц.) з) тарфеп= 

þaft, puellaris. 2) аду. 
more puellae. 

Ђевојка , f. (Ерп.) Daê Mädchen , puella, 
Ђевојчење, n. (Ерп.) das Anftelen, als 

05 man ein Dtdochen аге, simulatio 
aetatis aut status pueliaris. 

Ђевбјчин, на, но, (Epu) Des Måde 
heng, puellae, 

"Ђевојчина , f. augm. Y. Бевојка. 4 
Ђевојчити, им, v. impf. (Ерп. als 

_ Wadden Редепфеп, saluto pro, puella, 
Ђевојчишисе, имсе, ү. г. impf. (Ерп.) 

fich als Mådhen апїеПеп, puellam se 
ostentare, 

'"Бево)чипа, f. dim. $. Ђевојка, Daê Adz 
lein, puellula. 

Ђевојчурима, f. vide Бевојчина. 
Ђегођ, (Ерц.) 1) wo immer, ubicum- 

que. 2) irgend wann, aliquando , quan- 
doque: доћи hy ши Bero, кад уз- 
имам кад. 

Bea, m. (Ерп.) der Grofvafer, avus. 
Ђодов, ва, во, (Ерп.) des Фдговрагета, 

ayl.» 

Ђедовина, f. (Ерп.) da8 Erbe vom Grof- 
vater, hereditas avita, patrimonium 
ayium, 

Ђеисија *, f. (ст.) vide одијело : 
„На њему је Бузел ђеисија — 

Беко, ш. (Epy) hyp. v. Bea. 
Ђекоји, која, које, (Ерц.) mander, 

aliquis. | 
Боло, n. (Ерц.) Die That, facinus. Изи- 
hihe Бело на виђело. 

Ђељање, п. (Ёрц.) раб ОФфивеји, se- 
спо minuta, 

тадфепђај, 
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Ђељаоница, f. (Ерц.) die ©флпіббапе, 
sella ѕесёогіа. 

Ђељати, ам, у, impf. |фибеи, seco 
minutatim. 

Ђељкање, n. dim. у. Бељање. 
Ђељвати, ам, dim. y. Бељаши. 
Ђем“, 

стоји коњу у зубима и око усыа, 
das Gebiğ am Заит, frenum, 

Ђемија “, f: vide лађа. 
Ђемудраго, (Ерп.) wo immer, ubivis, 
Ђене“, џетпф, fere, sic satis, % 
Ђенути, нем. vide Кести, 
'Берам*, pma, m. der Krahn bey den 

Candbrunnen , machina putealis. 

"Ђердан *, m, Daê Halsband, monile. 
Ђерданић, m. dim. y. Бердан. 
Ђердап *, m. eine Gegend in der Donat, 

(Klippe), scopulus (то Danubio). Срб- 
ли познају два ђердапа y Дуна- 
ву, M. ] доњи и горњи. Доњи 
је између Кћладова и Ршаве, а гор- 
њи код Пореча. 

Ђерђеф“, m. der Gtidrahmen , jugum. 
Ђерчек"“, eben reht, (a propos), quo- 

nium de hac re loquimur. cf, збиља. 
Ђести, (говорисе и Бенуши), Бедем 

(и henem), v. impf. (Ёрц.) ш. ј. сије- 
но, auffhobern , in acervum colligo. 

Ъ®сши, Бедем, у. impf. (Ерп.) thun, 
ftellen, legen, pono: куда си heo 
новце > | 

Ђетао, maa, m. (Ерц.) der Speght, 
picus. i 

Ђотелина, f: (Ерц.) der Klee, trifo- 
lium. i 

"Бетенце (БетЄнце), п. dim. hyp. $, 
дијете, 

Ђетешце , n. vide Бетенце. 
Ђотињење , а. (Epı.) раб Kindifhfeyn, 

puerilitas, 

. Ђетињи, ња, ње, (Ерц.) Kinder-, pu- 
егі115. 

Ђетињиши, им, у. impf. (Epy) fins 

DD |еђи , pueriliter facio. 
Ђепшињстиво, n. (Ерп.) die Kindheit, 

infantia, pueritia. 

Ђетић, m. (Ерп.) 4) dag Mannsbitd, 
(yerheirateter) Mann , vir: H. m. не ма 

Бетића код nyhe (кажу жене кад 
не ма људи код куће). 2) Der Mann, 
Held, vir, vir fortis : 

„Намјерисе Ђетић на Ђетића — | 
ветлић , ш. (Ерп,) Der junge Фрефе, 

pullus pict. 

"Біцца, f. (col. Epon.) die Kinder, pueri, 
liberi, proles (эш). 

Фечсрма, f. eine Urt Weite 
|)”, tunicae genus., с јечерма. ЈА 

Piuu, на, но, ( Ери.) Kinders, pue- 

огоц, пе 

(орле Aers · 

Ber Ђор ‚ 1469., 

Ђечина, f. augm. Y. Беца 
Ђечица, f. dim. 9. ega.’ 
Ђечурлија, f. vide Бечина, | 
Ђешто, (Epu.) Jier und da, irgendwo, 

passim , alicubi. 
-Ђивша, | намисшир у $pywsoj 

m, OHO гвожђе на узди, што , гори. | 
Ђида, f. hyp.. у. Бидија: 
„Море Бидо Раде каурине! — {5 

Биди", іп der Redensart: а Биди! (фби, 
стећи ф ! pulcer: ај ђиди коњ! ај þu- 
ди момак! ај ђиди ђевојка ! ај Биз 
ди купус! ај Биди месо! и т. fe 

Вхдија*, f. састаласе вурва ићидија ; 
„»Нушо Бидије ђе намигује — 
„Пена Бидија зубима чупа —. 
инђер , m. само у овој по кочици: 
„КалуБере Бинђере ! 
„Не ђинђери браде; 
„Не дамо ши Маре, 
„Ни у колу Саре, 
Ђинђерити , им, V, impf, cf. 
Ђинђеров , ва, во, (cmi) 
„Ови двори паунови 
„А. пенџери Бинђерови — я 
Ђинђува“, f. Ме Glasperle überhaupt # 

margarita vıtrea. : 
Ђинђувица, f- } ;. 
а { ава, а A 
Ђипан, m. amaranthus blitum Linn. 
Baname, п, daS Springen, saltatio.. 
Ђипати , ам, у. impf. скакаши, frina 

qen, salto. 
Ђипити , им, v. pf. fpringen, salio. 
Ђога, (Рес. и Срем.) vide Бого. 

Бинђерг 

Ђогат“, m. Der Shimmel, equus als | 
bus. cf. бијелац. 

'Богашаст, ша, то, н.п, коњ, Shims 
mels, equus albus. 

Ђогашов, Ба, Бо, 
equi albi, 

'Богйн, m, vide Богат * 
„Па посједе својега Богина — 
Ђогин, на, но, de$ Бога, equi albi, 
Ђого, (Ерп.) ћур. о. Богат. ја 
Ђогуша, f. Богашаста кобила, Die 

SHimmelftutte, equa alba. 

Ђогушин, на, но, der Shimmelftute, 
équae albae, 

Ба, alê аду. mein’ |ф, etwa, opinor: 
и он ce hoja опрема; он oja ми- 
сли да ми то не знамо (cf. бојаги). 

Ђока, m. (Рес. и Срем) у е, Ђоко. 
Ђоко, m, (Epi) hyp. v. Ђорђије. 
Бон, m, бег Sohle, corium -soleis ef- 

ficiendis, | 
Ђонлија, т, (cm) (биасп, Eugenius 

(4. 5. in dem Qiede von Patriarchen 
Чарнојевић): 
„Поред мога Ђонлије принципа — 

Ђорда, f. (ст,) vide сабља; 
„О оедри му она оштра Hopa = 

des Shimmels, 

| 
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Доре m. vide Ђорђије. 2 
о ца, M. А 

рше: їп, | Georg, Georgius, 
орнушисе, немсе, у. т. pf. Борнуо» 

_ се мало, ш. ]. опиосе, 
Ђубре“, pema, n. der Dünger, ster- 

cus. vide гној: 
` Бубрёвиш; ma, mo; gut gedüngt, benê 

ste qora фу 
Ђубрсње , п. Фав ©йпаёп; ѕієгсогаіо; 
Б ‚бриши, им, у. impf. düngen, sters 
_ сого. | 
Ђувегија *, m, vide младожења. | 
Ђувегијин, на, но, des #Згацїїдат$; 
п Sponsi, Й ) у х ОЗУК, 

Ђувез“, adj. indecl, тојенјатђеи, тог 
_ Seus, сї. ружичаспт. | у 
Ђувезлија“, f: m. j: свила, Art rofins 

farbne Seide, serici rosei genus: 
„увезла сам три дуката злата 
„H четири свиле ђувезлије — 

 Ђувендија“, f. Me Sflavinn eines Kers 

о 

_ Òfğali-, latronis türciti serva: у 
Ђувендијнски ; ка, 1 i) einer $y- 
Ђувендијски, ка, ке, вендија. 2) 

_ аду: №іе eine Ђувендија, | 
Ђувече“ , ema; n: 1) земљан суд (кад 

здјела), што се у њему пече месо 
_ У mehu; 2) оно месо, В, 
Бугум“; m: еіп großer Fupfetnét Wafi 
ferërug; vas аўпагїшш aeneum : 

„ho донесе воде у ђугуму . 
3ha се њему по жут дукаш даде — 
узел *; indecl: (ст.) (фби, pulcer : 

„На њему је Ђузел Беисија — 
ука, та. (Рес, и Срем.) vide Ђуко. 

Ђука, f. Хтамепнате, nomen femmae: 
> Тукан, m. WManngname; nomen viri. 

‚ Ђуканчић ; m, dim. у: Ђукан: 
Ђукна, f. Утдисппате, nomen feminae: 
‚Буко; m. (Epu.) Manngname (hyp. 9: 
· __Ђукан"), nomen viti. 
Ђул“, та. i) vide ружа. 2) artemisia 
г апппа Linn: | 

Ђулабија“, f. биле Art rother,; füffer 
~“ Aepfel, mali genus: 

` 

„Ђулвезлија У, f. т.ј. свила, vide Буве- 
_ злија, А 
Ђуле“, лета, п. Kanonenfugel, globulus 

q tormientarius. 

Ђуле“, dag Жојештајјес, aqua rosa- 
Булса р rum : 

_››длашом везен, у Булбу убзјељен —= 
P, Hae ; лета, п. vide Буле. 
Pyp, m. Ме Stadt Rat, Jaürinum. 

Б pa, ш, (Рес. и Срем.) vide Ђуро, 
| Б pab, pha, ш. Georg, Georgius. 
'Бурашин, т. 9аййёпате, nomen viri: 
урђев дан, m: der @еоғар: Zag, fe- 
stus dies 5. Georgii. На Ђурђев дану 
јутру, прије сунца, почањусе први 
пуш купаши, Мушкарци се пона;- 
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више купају у потоку, а жене и 
Бевојке донесу у вечекући омаје 
(да се од њи Свако зло и неваљал- 
штина отресе и оптадне, као омд- 

ја од кола), и метну у њу свакојака 
биља, а особито селена, ше пре. 
ноћи, па се у јутру њом купају у 
градини код селена и код осталог 
цвијећа. Прије Ђурђева дне не ва- 
Ља. селен брати ниши мирисати, 

а на Ђурђев дан свако узме по је- 
дан стручак ше омиришеи зађене 
за појас; или (Бевојке и младе) за 
Бердан. Прије Ђурђева дне кажу 
да не ваља јести јагњећега меса, а 
на Ђурђев дан сваки (особито по 
варошима, као у Бијограду, Сме- 
дереву, Пожаревцу и т. д.) птреба 
да закоље по једно јагње код своје 
куће: На Ђурђев дан не ваља cia- 
ваши (да не боли глава); ако ли 
који спава ; а ой треба на Марков 
дан (25. април) да одспава на. оно- 
ме истом мјесту: 
„Ђурђев данак ајдучки састанак. 
урђеви стубови (ступови), m. рі. 
намастир (у Ерцеговини! или у 

_ Старом Baay ?) | 
Ђурђевски , ка, ко, н. п. мјесец, ки- 
_ ша; Фебга :, S. Georgii. 
Ђуртђевштак , ш. der den ђе. Georg 

feiert, cliens S. Georgii. | 
Ђурђија, f£ угацеппате, nomen femi- 
у Пас: с i - 
Ђурђиц, m. Гап: @@оїду (den Iten 
EGON E А ЧИ Т ; 
Ђурђица, f. Ме WMayblimè; cohnvalla- 
„ тла majalis Linn: 
Бурин пешак, на пешка, m. о By- 
рину пешку, den Зо. $0. ад caler- 
das graecas. _ i | 
„рисев, m: ЗУраппенате, потеп viri, 

Ђ урисава, бтацеппаше, пошеп Ѓе1- 
‚пае: 

Бу ипа , та. ©®Ў?аппёйаї@, nomen viri, 
Ђурко, ш. Manngname, nomen viri. 

Ђуро, m. (Epu.) Mannsname, nomen 
Vifi. 

Бушуре, їп аџіф ипо Bogen, per 
 aversionem, la ЧУВА 

NABA, f die Baufdarbeit , opera’ 
_ рег avéřrsiðnem. _ 
улїурицё , vide Бутуре- 

Ђутуричар . m: Der Baufhpådhter , re- 
_ деш оз per ауегѕіопет: 
Ђутуричарев, ва, во, vide Бутури- 

- чаров. К 
Бушуричарка, f. ме Boufdhpädterin, 

_ redemtoris uxor ; redemtiix. 
Ђутуричаров, ва, во, deg лиз 

ИГ, 

`рашїегә , redemtoris рег ayertioneni, 

F 
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E, he. he, 

Евднђелије, ю.]ўаё Gvangelium, еүап- 
Евг нђеље ЖЬ; gelium. 

Es^ (у Ресави и,у Лијевчу), vide ево. 

Евјњка, f. ein Gtrauĝ von Weinreifern, 

mit Trauben, fasciculus sarmentorum. 

Ево, бей, Ра, еп. cf. ено. 
Eras, ва, во, frumm , feplerhaft , praz= 

vus: 

„Ham ue калпак на ћелаву главу, 
„Мор доламу на грбава леђа, 
„Жуте чизме на егаве HODGE — 

бешае , п. vide бнсаге бисту“ 

Егеде, f. pl. Die деце Geige, fides 
‹ sermanicae. 

Еда, 1) fragende Parfifel: ела га na- 
Бе? рай ди фи. gefunden ? invenisti 
eum? еда wmo? >) wünfhend: еда 
Бог да те не дође; еда Бога и сре- 
ће; еда Бог да вода га однијела. 

Едрсне, nema, п. Ддгіадореі, кав: 
аворо: 

„Пуче пушка, пуче друга, у Едренешу 
Éj! е0, hei, beus. 
Е; увала, qeborfamer Diener! salve servo 
Aan) Свакој шуши ејвала, оста 
глава ћелава ; Ејвала ши мени. 

Екање, n, daş (595! fagen, responsio: 
voce E! 

Екати, ечем , у. impf. eb! fagen, 
Екнути, нем, V. pf. dico he? 
Encep” м т 

| clavus. 

Еқсиқ*, мање, їрепідег, minus: ABH- 
je оке педесет драма ексик (пт. ]. 
мае); овај је дукат ексик (јаје 
volw: WA 

ERCHKAYK, * m. 1) Der Хбаапа, у B. ап 
Gemihre: зы одбијемо ексивлућ. 2) 

“феде Wendung unfree Saden 
(als Strafe des Himmels wegen einer 
Günde): убио га ексиклук. cf. na- 

‚ задан, 
Енсичан, чна, но, н. п. дукаш, мје- 

да, nidt voll, бесом 
Елбетена " , vide да ахо ач гур 
Еле, 1) balf, einmal, quif multa? ане 

знам куд је отишао, еле ra n3- 
међу нас нестаде ; 

„Еле Турци Мачву прегазише — 
2) ер, е0? hau, фаш? interjectio 
jncreduli: еп hominem ! н. п, 

А. Јеси ли био данас код ега? 
Б. Нијесам. 
А Кле, еле ? 

‚ ш, Daê Gegel, velum. 
Елчи)а”, ш, Der Gefandte, legatus, orator. 

гвозден клин, Der ай Ерснде“, 
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Ёла, f. hyp: v. ељда. н. n. y припо- 
ви]етки: 
Еро: Што велиш ељо? · 

_ Ељда: Плети кош Еро — 
Ељда, f. der Фифтецеп polygonum 

fagopyrum Linu. 
Ем, јофобђ! — als aub, к. et— et: ем је 

скупо, ем неваљало. cf буд Ee 
Еман“, m. vide аман. 
Емшери}а * у ш. vide мел... 
Еунперијин, на, но, [апретани ф, 

popularis. x 
Емшо, ш. hyp. ~. емшерија. 
Енглез , m. Der Engländer, Anglus. 
Енгл2ска „ f. vide Англи]а 1. 
Енглёскӣ, ка, но, vide Англијски. 

Еља j са 

2 4 Ене (у Ресави ну Лијевчу), vide ено, 
• Ендезе" , зета, п. vide аршин: 
„У дубину триста ендезеша — 
Ендек, т. der Graben, fossa. · 
Ено, бер да! en! ево мени, ешо mes 

би, а ено њему. 
Епдрхиа, f. Die Фрагфје, Diöcefe, di- 
"оесев15. 

Ера, m, (Рес. и Срем.) vide Еро, 
Ерак, m. ЭУ?аппёпаше, nomen тігі; 

Ни куди Ерака, ни вали Hemaka: 
оба су брата једнака. 

Ергсла, f. eine Heerde Pferde, grex 
è equorum. 

Ердељ, m. Siebenbürgen, Transilvania. 
Ердсљски (Ердељски), ка, ко, 1) fiez 

benbürgifh, transilvanus. 2) аду, fię= 
benbürgif® , more 'Transilvano. 

Ереза“, f. Der Haten, über den eir 
Hångefhlof angebracht wird, obex serae? 

aema, n. vide шреница 1. 
То ти роліква, а еренде«губи, [аде 
шап u einem der gefarjt Hat, accinung 

, ei qui pepedit. 
Ерин, на, но, Òe Epa, hercegov1- 

‚ пеп$15. | 

Еркиња, f. vide Ерпеговка. 
Еро, та. vide Ёрцеговаџ. 

Ерсай, ка, ко, vide Ерцеговачки. 
Ерџег Стјепан (Ерцеговци говоре и 
Шћепан), m. (ст.) уегод Stephan, 
Dux Stephanus : 

„Маче војску Ерпєже Стјепане — 
Ерпеговац, вца, m. ein HDerjeGOIVEE ¢ 

_ herc segovinensis. 
Ep оцеговачь, ка, ко, 1) Бегуейою!{ф, 
She ''седоушейз15 2) айу. тоге ћегсево- 
vinensi. 

Ерцеговина, 
cegovina s 

f. Dir, Herjegowmina, her- | 
едг 6: Зађђае, 

Ё рцегб вка, f. die Herzegowinerin „ mu- 
‚ lier е ducatu 5. Sabbae. 

Ерцегевче, чеша, n. Der junge Herzes 
gowiner ‚ puer e ducatu s. sabbae. 

Еєап*, m. vide рачун 1, 
Ксапити , им, ү, изү. 1) vide рачу» 

~ 
^ 
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нити. 2) glauben, auf eti 
puto, cf. мислиш 

&сапитисе, имсе ‚у! 
Есапљење , n. vide рачуњење 
Еспап, m. (у Сријежу, у Baus, и у 
__ Бан.) vide роба. ©: 
Етс, (у Ресави и y Лпјевту) vide 

ето. У 

Ето , fieh да, еп! сї. ено, 
Етоти (ето ши), feb da, en ЧЫ, 

8 гефпёп, 

Ефендија*, т. Titel eines ет фен Ges, 
[ергїеп (Radi oder бђор а), Dominus, 

Ефендчјин, на, но, De; -ефендија, 
Domini. | 

Ефендіјница, f. Die Frau des epen- 
anja, uxor Domini. 

Ефендајнски, Ka, KO, } 1) Der epen- 
соол. һа, во, | anje, Юосїо» 

rum. 2) аду. wie ein ефендија, more 
Doctoris. | 

Ефснди-кадија, m. Herr Rihter, Doctor 
Rihter, judex: ~ 

„Суди право ефенди-кадија, 
_„Суди право, méno био здраво — 
Ешак“, шна, m. да$ Миветфјеђи, 

{е ед vor Enbidung, oder ©фтегз, 
eestasis : 5; 
„Кад шо чуо Чупићу Стојане, 

„» Од emka му задрктала рука — 
` Жшкут, m. (у Сријему и у Бачкој) 

‚ фес ос фи, judex pagi. 
Ешкутов , ва, во, de$ ешкут, judi- 

_ сїз pagani. 

Ешћуција, f. (у Сријему и у Бачкој) 
Die ареси Поп, executio violenta, 

7 

5, f. der тоф, rana. 
Жабетина , f. augm. у. жаба, 
Жабић, ш. der junge бсојф (тої 
wurm ), ranula. 

Жабица, f. з) dim, Sréfdlein, ranula, 
2) cine Berzierung ат обеси Theile des 
E , pars ornatus pisto- 
ае. 

Жабљӣ, а, е, Зеојф:, ranae et ra- 
narum. 2 

Жабњак, m. жабља јаја, типто се упро- 
љеће налазе по води око камења, 
das Xrolhleih {die гојферек), ova 
ranarum. | 

_Жабурина, f. vide жабешина. 
Жалац, лца, m. der Stahel, aculsus, 
Жалипи , им, у. impf, т) кога, betran: 

ern, iugeo 2) bedauern, пизегог. 5) 
што , bedauern, doleo. 4) на кога, 
wem gram јеђи, succenseo, 5) на кога, 
ЖесрафЕ haben, suspicor- 
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алитисе, имсе, у. г. impf. на кога, 
„ fich Бе адеп úber jemand, accuso 'ай- 

quem. 12 

бсан, сна но gj vide жалосшан. · 
Жалбет f. Tie Жайы ‚ ВЗ феб; 

dolot, luctus. 72977 00062 - 
Жалостан, сна, но, Detrüýt, tristis. 
Жалостив , Ba’, BO , mitleidig , miserens. 
Жао, leid: жао ми је, doleo, еб ії mie 

leid, ¢8 thut mir 1010; жао ми је на 
` њега, ih Goit Berdaht auf ijn, suspi- 

1 2 
те о... а. У. ~ 
сог . 2) tH Би im gram, sucs.. 

"сећзео 1: 
„Равно поље жао ми је на те: 
„Јер мој драги ошиде низа ше — 

жаова, f. vide а E, й 
Жар, m. glühþende Kvplen (die Glut ); 

pruna, р 

Жара, Ё vide коприва. rhea 
Жарач, ш, die Ofenfiange, pertica fora 

nacalis, 
Жарење, п. з) Ваё Olûjend madens ` 
 candefactio. 2) даѕ Brennen der Brenne 
neffeln , ustio urticae, 

Жарило, n, vide жарач. 
Жариши, им, у. impf. з) H, п, пећ, 

glühend maden, candefacio. 2) ко= 

приве жаре, rennen, ого. 
Жарко, m. Mannname, nomen viri. 
Жацнути, нем, у. рё, ftehen, pungo ~ 

wie die Biene. aTa 
Жбан, m. eine hölzerne Ranne, vas aqua- 

rium ligneum, cf. цбан. 
Жвале, f, pl. das Gebiğ am Заште y 

frenum. у 

Жватање, п. Daê Жацеп, тапдаса 102 
Жвашати, ваћем, у. impf. Ёашепрь 

mando. : 7 

Жврк , ш. 1) daS RadHen ап Den роте 
nen, rotula calcarium, 2) cf. радиш. 

Жврано , п. (im gemeinen Офеце) D018 
Arfhiod), ройїсїз fissura. 

Жганци, naga, m, pi. (öfterr. der Ofer; } 
eine Art Polenta, polentae genus. 

Ждерање, п. 1) des SHluden, glutitio (у 
2) Daê Frefen , voratio. 

Ждераши, рем, у. impf. 1) {lingers 
glutio. 2) freffen, voro. = 

Ждлеб, ш. (Рес, и Срем.) vide жлеба Брена 
} 

Ждлијеб, m, (Ерц.) vide manjeb.Car tt 
Жлрал, m, 175 

жардо ‚ рала, ш. der Ятапіф, grus. Ў 

Ждребад, f. (собу die Füllen, pli 
equini. i ; 

Ждребац, nua, m. (Рес. и Срем.) vide 
ждријебац. Fang (4 i 

Maple, бе у и Срем.) vide 

ждријебе. ИФ der баъ 
Ждребенце (жлребСице), е п. dim, 9, 

~ = 

ждребе und ждријебе i 
Жлребећск, m. т,ј. зуб, det йеп 

abn, dens pulli cquulei. 
Е 2 

эл e Пру 
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Ждребекӣ, ka, ће, Füfllenz, pullorum 
equinorum, 

Ждрєбешце, ета, n. vide ждребенце. 
Жаребипи, им 
ждријебити. 

Жељ Жен 15$ 

Жељезо, р. (оно Тимока) vide гво- 
е ~, 

te bema, ~" impf. (Ерп.) wins 
lı cupio. й 

Жена, f. 1) dag. Weib, femina, 2) die 
енر و  

Ждребитисе, имсе, (Рес. и Срежт.) vide , „хац, ўхог. Нестоји кућа на земљи, 

ждријебитисе. i | 

Ждрєбица, f. еіп weiblides Füllen, еіп 
Stutenfüllen, equula (2). 

Ждребичица , f. dim. y. ждребица. 

дребљење,, Р. ром. yi o JE 
_ ждријебљење.ъ' ё 
Ждрепчаникн, m, cf. јарманаФ F 
Ждрепчић, m, dim, y. ждријебац. #пй 

ждребац. 
Ждриўсбёц„„ица, ш. (Ерп.) ein junger 

Hengjt, àdmissartus juvenis. 
Ждријебе, ждребеша, n. (Ерц.) das 

Füllen, pullus equi. 
Ждријсбиши, им, У. impf, (Ерц.) eix 

Fullen werfen (gebären), pario : ова Ko- 
била ждријеби све мушку ждребад. 

гкдријебитисе , имее, у. r. ımpf. (Ерп.) 

ein Füllen werfen (дебатеп), pario: 
ова се кобила ждријеби сваке TO- 
дине. 

Ждријебљење ‚п. (Ерц.) das $йПепшет= 
fen, partus equae. | 

Ждријело, n. (у Ерц.) der пара, 
fauces: KO је вишез , пошеци на 
ждријело. cf. богаз, кланац. ч 

ЖЬсла, f. (Ерц.) eine hölzerne Сфијје, 
scutella. cf. здјела. 

Жевкање, ип. das Befzen, latratus 
Жевкарење, п. | lenis, 
Жевкариши, им, V. impf. befzen, latro 

Жеввати , ам, v. impf. f leniter. 
Жедан, дна, но, бит а, sitibundus. 
однели, ним, (Г%е.) vide жедњети. 
ж'днити, им, (Срем.) vide жедњети. 
Жедњети, ним, у. поре. (Ерц.) durftig 

шегёеп, sitio, 

е 7 | Der Durft, sitis. 

Ж. bua, (жеца), f. dim. о. жеђ. 
Жежељ , m. еіп Unbindftod für die © фа{» 

рипре, baculas alligando molusso. Me- 

жел, je Kao no дугачак и по дебео 

штап ; један се крај од њега свеже 

псетету за огрљак, а други за KO- 
лац (да не би псето прегризло узи- 
цу — кад не ма ланца), — Љупит 

као пас у жежељу, | 

Memme, п. даб Brennen, ustio. 

желити , им, (Срем.) vide жељетти. 

желудац, желуца, др. Der Magen, sto- 

machus. T, | 
rema, f. Der 299 r deşiderium. 

Жељан, ма, но, begieriy , cupidus, 

КУГ село близу Бијограда. 
сад слабо ко зна што је же- 

mezo, него ска говоре гвожђе. 

< 

d 

него.на жени. 
Женар „»т. човек који жене врло MH- 

лује и с њима радо говори, , Der 
Yrauenfreund, amicus feminis, 
енетина, f. vide жентурина. 

Женидба, f. die Heurat, matrimonium : 
има сина на женидбу. — Y Србији 
и данас доста пута испросе и до- 
веду Бевоуку, а нити је момак BH- 
heo њу, ни она момка, него се ро- 
дишељи гледају и договарају. Кад 
отац жени сина, он не гледа шо- 
лико на Бевојку, колико на људе 
од какови је; ниши ђевојка смије 
казаши оцу, или брату, да не ће 
поћи за онога, за кога је он даје. 
Тамо се још не траже новци уз 
ђевојку, него се за њу дају, н, п. 
брату чизме , или Бечерму, маше- 
ри какву аљину, шако сестри, и 
свима осшалим по нешто, а осо- 
бито новаца у кућу. У Србији су 
прије неколико година шако млого 
искали за ђевојке, да се сирома 
човек није могао оженити: зато 
је Црни Ђорђије био издао за- 
повијест, да није слободно иска- 
ли (ни узеши) за ђевојку више од 
једнога дуката. 

На два, или на три, дана прије, 
него ће поћи но Бевојку, зађе по 
селу чауш, или ђевер, с чуту- 
ром накићеном цвијећем и новци- 
ма Сребрним (по варошима и злат- 
ним), ше зове у сватове; кад до- 
Бе коме у кућу, а он пружи uy- 
туру и важе: , Поздравио је (како 
му буде име), да му дођеш cjympa 
(или преко сјутра) у сватове.“ Онај 
му каже даће доћи, или да не мо- 
же, па узме чуштуру ше се напије, 
и привеже на њу пару или грошић, 
или други какав новац. Ако ономе 
понестане ракије у чушури, а он 
запште, ђе зна да има лијепе pa- 
кије, те дотшочи. 
У свашовима мора биши кум, 

ђевер, стари сват, прику- 

MaK, војвода, чауш, и гад- 
љар; а остали сви се зову пу- 
стосватице, или (као у шали) 

набигузице Кума треба да зовне 

жеников oman или орат, или сам 

женик. Који се rob зовне на KYM- 
ство, он треба да пође: ако је 
стари (крштени) кум, он већ зна 
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да му ваља ићи; ако! ли кога на- 
ново куме, он треба да прими 
Бога и светога Јована, и да 
пође; али крштенога кума није 
Слободно мијењаши, или га мора- 
ју питати н опроштење искати: 
зашто он може уклети у тако- 
вом догађају. Ђевер (ручни) по- 

· највише бива когођ од рода (брат 
или братучед) женикова; ако ли 
није од рода, а оно је кақав поз- 
наник његов, с којим се он пази, 
Ђевер може бити и дијете од то 
година, но обично бивају велики 
момци, а KAWO и људи ожењени. 
Ђевер иде нашто и на просидбу. 
Он прими ђевојку од брата (обич. 
но је да брат, или братучед, ако 
не ма брата, изведе Бевојку и да 
преда Ђеверу) и доведе је ше no- 
љуби у руку кума и старог свата, 
и остале сватове и све људе који 
се онђе нађу; он путем држи под 
њом воња, и чува је да не би пала; 
код женикове куће, доклегођ mpa- 
је свадба, двори сњом кума и ста- 
рог свашта, среша и испраћа људе, 
који долазе на свадбу, и спава C 
њоме и прије вјенчања (у Србији 
воде невјемчану ђевојку, па је вјен- 
чају код женикове куће), и послије 
довлегођ не сведу момка и þe- 
војну. Стари је ceam као старје: 
шина у свашовима. О НА, у 
Бе с вумом, ой носи барјак (у “ 
Србији и данас иду свашови с ба- 
рјаком и под оружјем, као војни- 
пи). Чауш виче да се сватови опре- 
мају, збија шалу (говори све по 
му на уста дође), приказује 
част и дијели дарове; он треба 
да је врло шаъив-и смијешан: у 
рукама има наџак, или буздован, 

||“ ше лупа које у што, за капом има. 
| по неколика лисичја, или вуча, 
| репа прибодена, а кашто и по не- 

колике кашике зађевене. Гадљар 
"свира у гадље. По неким мјестима ~ 
(као у Србији и у Босни по варо- 
шима, а у Сријему и у Бачкој и 

| по селима)идунјенђибуле (т.ј. 
жене, да није Бевојка сама) са cea- 
тповима. &еник има за капом прн- 
"бодену бијелу мараму (кад иду по 

/ Ђевојњу једну, а кад иду с Ђевој- 
ком има и и више: прибоде му 
пуница и којекакве нове пријате- 
љице), ше му виси низ леђа; а þe- 
вер има за капом ружу (праву, или 
начињену). | ; 

| ‚Кад дођу Ђевојачкој кући, женик 
|. беде инже кума (кум сједи у rop- 
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њем челу), но maj од стида ниши 
смије шта проговорити , ниши 
може јести, него све гледа пре- 
да се, а пунице и пријатељице ири- 
бадају му мараме за капу; међутим 
Бевојку облаче у вајату, и она jee 
днако плаче и опраштасе с дру- 
гарицама; прије него је изведу, за- 
вјесе је великом бијелом марамом 
(авлијом, авлимарамом mako, да 

је нико не може виђети каква је у 
лицу, и тако завјешена стоји до- 
вле је roh не сведу с MOMKOM. 

Когагођ сватови срету на путу 
(ишли с ђевојком или по ђевојку),они 
га часте вином и ракијом; а Беш- 
шо изиђу и сељаци пред њи, кад, 
иду кроз село с Бевојном, и изне- 
су част (љеба, печена меса, уш- 
пипака, пише, ракије и вина) те 
и понуде и часте. Кад доведу ђе- 
војку пред женикову кућу, онда 
изиђе јетра носећи у десном Ha- 
оучју мушко дијете (наконче), 
а под лијевим пазуом трубу пла- 
тна : дијете дода ђевојци, me га она 
опаше црвеним концем, или пантш- 
љиком, а платно простре за co- 
бом из куће до ђевојке ; потом 
јој додаду решето са свакојаким 
житом, тле заграби неколика пуша 
руком и баци преко себе; над је 
скину с коња, а она оним плаш- 
ном уђе у кућу. На неким мјести- 
ма унесе ђевојка и наконче у Ky- 
hy; а у Бачкој узме прикумак þe- 
војку с кола и унесе у кућу; у ky- 
Һи јој даду преслицу с куђељом и 
с врешеном, ше њом удари у сва- 
четири зида вућна; по том јој 
мешну под свако пазуо по један 
љеб, а у уста мало шећера, па јој 
даду у једну руку сшавло вина а 
у другу воле, те унесе у собуй 
Menine на сто. 

Ђевојка се једнако (jom од како 
је изведу) поклања до земље, кад 
оће кога да пољуби у руку, и по- 
што га пољуби; кад сватови пију 
и кад напијају; пушем кад иду 
кроз село; и послије свадбе годи- 
пу дана (или док не затрудни) мо- 
расе тако повлањаши и љубиши у 
руку свакога, који дође кући. | 

Прије сватова дођу муштулуг- 
пије (двојица, и шо понајвише зе- 
тови) на муштулук, и избаце по 
неколике пушке (у Србији пуцају 
пушке у сватовима и дан и ноћ, 
а особишо кад сведу момка! и ђе- 

`војку), и кажу, да иду сватови и BO- 
де ђевојку. Муштулугџијама шре~ 
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ба дати муштулук : по лијепу Ma- 
раму, или по кошуљу. х 
Сјутрадан пошто доведу ђево;- 

ву, зађу на коњма сви сватови 
(обим кума, ђевера и старог сва- 
чпа) по селу од куће до куће, me 
зову на свадбу, и обично овако NO- | 
нињу : „Поздравио је кум и стари 
сваш, да дођете на весеље, али 
да понесеше шта heme јести и 
на што Кеше сјести.“ Код сваке 
жуће дају им по повјесмо, или по 
какву мараму, и шо привезују за 
узду кома око главе (то је ђево-. 
јачко). Потом дођу сви сељаци на 
свадбу и сваки донесе част (н. п, 
јагње живо или печено, прасе пе- 
чено или опаљено и испорено, ћур- 
ку, кокош, питу, или шта буде; 
али колач и чутуру вина, или pa- 
вије, шреба сваки да донесе). Кад 
већ буде око пола ручка, онда 
науш приказује uwadm, т. j. оно 
зшпо је који донијо; но он то чини 
врло смијешно и шаљиво, н. п. ако 
је који донијо прасе, а он каже: 
„Ево овај (како му буде име) живи 
близу воде, па уватио воденога 

миша.“ Ако ли је кокош, а он Ka- 
же да је врана, или друга каква 
пица; ако ли је жив ован с рого- 
тима, а он, као плашећисе од 
њега, пиша, шша је шо, или је 
јелен или BO, или друго што, и 
тп. д. а уза сваку на посљешњу MO- 
pa казаши: „Себи на глас. а свој 

браћи на част (тт. ). донијо).“ To- 
слије тога изнесу дарове, и шо 

обично два момка међу собом на 
копљачи, или на другој каквој мо- 
ми, па нарамују као да од теже 
не могу да иду. Свака ђевојка 
треба да донесе по кошуљу куму, 
Ђеверу и старом свату, а оста- 
лим сватовима што коме допадне 

(ком мараму, ком пешкир, ком ча- 
pane ит. д.). Дарове чауш дијели 
тпако смијешно, као и част што 
приказује, и. п. „Ево наша снаша 
донијела куму кошуљу, каква је 
танка кроз прстен бй прошла, да 
је прстем гужва орачица , па да 

два туку а четири вуку.“ Ђевојка 
међу шим стоји једнако па се no- 

һлања. Чауш свој дар свеже на Ha- 
пак. или на буздован, га гадар 

свој на прдаљну, 

Други дан у јутру узме млада 
воде nH пешнир, ше пољера срапто- 

зима редом, те ое үмивају над ле- 

сном, или над каквом карлицом, 

а они (пошшо бе који умије) Qa- 
s 
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пају новце у ону воду (ти се новци 
зову пољевачина). Сваки, који 
дође на свадбу, треба да дарује 
младу кад га срете и пољуби у 
руку; осим тога и сватови изми- . 
шљавају свакојаке игре те Kyne 
новце млади, н. п. једни оће да 
закољу псешо ако га не ошкупе; 
једни уваше прасе па га метну 
под пазуо, мјесто гадљи, ше га 
стоји цива; једни оседлају вола 
па га уведу у кућу ше га дарују; 
једни се начине нао калуђери па 
ишту милостињу; једни као Бе- 
Бојке па љубе редом у образ да се 

дарују йде де 
Сватови су шако немирни и без- 

образни, да већ има ријеч: „Kao 
Србски сваглови.” Побију кокоши 
и прасце, покољу ћурке, гуске, 
namke; полупају судове; покраду 
(код ђевојачке куће) кашике и Apy- 
го што се rob може понијеши; 
пећ собну (ако им повлади кум) 
оборе па изнесу на поље; hemmo, 
(као. у Бачкој) извуку кола навр 
куће; сами точе, сами пију; Bii- 
чу, лупају (шта вичеш — шта лу- 
паш — ти oshe? нијеси ти Íe- 
војву довео) и m. д. Србска свадба 
траје. готово неБељу дана: на два 
дана прије, него mmo ће поћи по 
Бевојку, почне се пити, па једнако 
дане H кум. gf мица.و  

епик, m. Der гйиіідап, sponsus. 
Женпвов, ва, во, deg Зуди дат, 

sponsi, я и 

Женин, на, но, Deg Weibes, feminae, 
der Frau, uxoris. Зар ми је он же- 
нин брат (да му дам то)?. 

Женити, им, v. impf. фегрешга!ец, 
colloco: жени сина. | 

Женитисе, имсе, у. г. impf. рецгаѓеп, 
duco ихогет. кы, 

Жсница, f. dim, раб, Weibhen, mulier- 
cula. | 

Kinka , f. Daê Weibhen, femina. 
Женска, |. (у Сријему и у Бачкој) Daê 

Frauenzimmer, femina. ` ' 
Женска црква, f. ( Сријему , у Baun, 

и у Бан.) vide B Sanik | | 
Җенскара, f. vide женка. ` 
Женски, Ka, ко, 1) weiblidh, muliebris. 

2) аду. weibifh, more muliebri. ; 
Женскиње, n. (coll) Weibsperfonen, 

feminae, | а 
Женско вријеме, n. die Beit der Frauen, 

menstrua. | 

Кентурина, f. augm, y. xena. _ 
Жењење, п. рав Heuraten, cum quaga 
МГ uxor, ' 
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Жерёв. m. 1) vide ждрао. 2) ein дгобет 
grauer Ois; auh ein Shimmelpferd, 
bos aut equus canus. 

Жеравија, f } Flugin бег Зворничка 
Жеравиња, f. f nanja (у Јалру). Re- 

pasuja mese кроз село Тршић (и 
my се једна мала зове Жерағија, 
или Жеравињска мала), па онда из- 
међу Руњана и Клубаца, и ушјече 
у Дрину између Лознице и Липни- 
це (а кад је љети велика суша, 
онда испод Клубацаи Руњана cma- 
не у вирове и пресуши). 

Жеравињски, ка, ко, H. п. врело, YON 
#еравија. 

Жеравица, f.. 
Жератак, тка, m. 
skecma, f. 
Жостива, f` ў. 
Жеспшков, ва, во, асегіѕ tatarici, 
#&‹сшиковина, f. lignum aceris tatarici. 
Жесшина, f. des Feuer (Rebpaftigteit), 

Heftigfeit, ardor, ignis. 

ace tataricum Linn. 

есток (comp. жешћл), ка, ко, feurig, | 
ardens, н. п. коњ, човек, ракија. 

Жетва, f. Die Gente, messis. ; 
meran, meona,m. der Schnitter messor. 
Жестелачаий, ка, KO, а) Sniffers, mes- 

sorum. 2) аду. паф Art der бфишег, 
.messorum more. 

Жеши, жањем, V. impf. ernten, meto. 
сећи, жежем, у. impf. 2 brennen, uro. 
Mena, f. vide meua. vne 
SHAB (сотр. живљи), ва, во, 1) Гећепћ, 

vivus; 2) свашта жива, аЦ[ег[е1; опти- 
modi. 5) жива kemo ! 
münfMter, exoptate; Бе си (камо се) 
жива жељо? Жива жељо вувурузна 
пројо (или подгријана чорбо)! 

Жава, f. dag Ouedjilber, hydrargyrum. 
Живадин, т. Mannsname, nomen viri, 
Живан, m. Manngname, nomen viri. 
Живана, f. Frauenname, nomen feminae. 
Жеованица, f. dim. 9. Живана. 
Живанчић, m. dim. 9. Живан. 
Живарење , п. daS Фпуфеебеп, vita 

misera. у ‹ 

Живариши, им, у. impf. niht fo regt 
leben, vivo misere, ; 

Живац, вца, m. das lebendige 111%, 
vivum; Осјекао нокте до живца; 
дарнуо му је у живац. 

Живети, вим, (Рес.) уде живљети. 
ћиветшисе, вимсе, (Вес.) vide живље- 

тисе. 
Живена, f, 2) der Фтеђа (Фтапбђен)у, 

cancer, Carcinoma: живина га расто- 

чила! э) млошпњво људи, Menge 
Dols , multitudo. 5) (у Сријему иу 
Бачкој) кокоши, патке, гуске и 
ћурне, das Øefüge!, Зерерујеђ, alites 
domesticae. 

lieber, ers 
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Живинче, чета, n. ein Оацоегт, 
pecas. 

Másamu, nM, (Срем.) vide живъеши. 
Живитисе, имсе, (Срем.) vide живље- 

тшисе. | 
Жедвка , f. Зуанеппаште, nomen feminae, 
Ў ЛБКО ‚ та. PMannsSname, nomen viri. 
Живљење, n. Dag eben, vita. 
Живљети, вим, v.impf. (Ёрц.) leben, vivo. 
#“ивешисе, вимсе, у. г. impf. (Ери.) 

leben, vivo: како се живи он? они 
се између себе зло живе; добро се 
они живе, т 

Живнуши, нем, у. pf. aufleben , ju 
KRråjten tommen, revivisco: сад је 
мало живнуо. 

· Ж7во, аду. капе, velociter, 
#иводераз, руа, m, Der lebendig де фина 

рей Wird, qui excoriator vivus : „ја сам 

јарац живодерац, жив APT не одрт, 
жив печен не испечен” и ш. д. (y 

једној игри). a 
Живоин, ш. Manngname, nomen viri. | 
Йивоначалнӣ, на, но, н, п. Богоро- 

дица (у име Бога и свете Тројице, 
живоначалне Богородице). 

Живот, m. dag Фебеп, vita. 
Жевота , ш. Wanngname, nomen virî, 
Животан , тна, но, wohlbeleibt, obe- 

sus, H. п. животно јагње, може се 
испећи. 

Mär, т.л) вав Brandmal, stigma. 2) ein 
glühendes Stänglein (um §. B. раз 
hölzerne undftld der gemeinen Tas 
bafpfeife зи Bohrer), virgula ferrea / 
candefacta. 

Жигање , n. баё Stehen, dolor acutus. 
Жигати, га (ме), v. impf. {ефеп, (іп 

der Seite, auf der Gruft), pungo. 
Жигнупыи, не, у. pf, einen Stih дубеп, 

pungo. 

Жигосање, п. dag Brandmarfen, inu- 
stio notace. | 

итосапи, гопеўь, у. па и. pf: н.п. 
вола, фгтаййёшагЁеп, notam inuro. 

Жид, та. der Jude, Judaeus, 
Жидак (comp. жиђл), тка, во, Dine 

(von Flüffigfeiten), rarus, dilutus. 
Жидина, f. die Dinne (5. B. бег @црре, 

Milh), raritas, 
Жидов, m. vide Жид. 
Жидов, ва, во, deg Yuden, Judaei. 
Жидовски, ка, ко, +) јао ф, judaicus:. 

2) аду. јруф, јадалсе. 
Жижа, 1. баё Brennende, urens: жи- 

жа! жижа! (кажу Бететшу кад оће 
да приваниг рӯком за ватру, или 

за свијећу). 
Жижак, шка, ш. die cinfadfte ЖЕ Lams 

pen, lampadis genus simplicissimum.: 
Яшка, f. hyp. 9. Живана. 
Жика, m, (Рес. ин Срем.) vide ико. 
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ино, m, (Ерп) hyp. 9. Живан, 
Жила, f. 1) die Der, vena. 2) Die Burts 

el, radik: 3) волујска, или овнујска, 
der (Ohien) Ziemer, пегуцѕ, 

илав. ва, вэ, адегід, уепоѕиѕ, 

Жалити, им, у. impf. H. п. крме, 
т. |. везати му стражњу ногу из- 
над кољена, да не може бјежати, 
фаз KnieaclenE unterbinden (;: 23. дет 
Среће ат hintern Fuße, Daf ев 
піде davon laufen Ёфппе), interligo 
pedem (sui fugitivae). 

Жалица, f dim. в) Раб Мересфеп, vez 
пија. 2) die Ееіпе Wurzel, radicula. 

Жило, m. сіп WMagerer (dem man die 
егп пере), тасег. 

Жиљсње. п. баё Unterbinben, interliga- 
tio cf. жилити. 

Жока, f- Rao мала гредица, што се 
‚њи више прибија по роговима у 
кува и у други зграда, Die Ratte, 
ASSE; 

Жлочење, n. Daê Latten (des Dads), 
asserum абхло, 

Жиочити, им, у. ірі. прибијати: KHO- 
һе за рогове, latten, affigo asseres. 

7р, т. Ме Giheln, blandes: крупно 
брашно као жир (а сишно као. 
njena). 

Жиреһе, п. Рад Mäften mit (іфеїп, 
ѕаріпа glandaria, 

З (рити , им, у. паре. н. п. свиње, 
mit Gihþeln їпайеп, glandibus ѕаріпо, 

IKA ‘рка, f. Die (іеї, glans, 
Жир^ван, вна, HO, pr mit Giġeln де» 

mallet, g Лара ђив saginatus, 2) годи- 
на, ein ° Sideljabe (fruhtbar an Giz 
heln), annus glandibus felix. 

инрсвница, f. плата за свиње што 

једу жир, das Gicdhelgeld, Рана 
glandaria, 

Kapunga, f. dim. 9. жирка. 
Житпак сой; жил), шка, ко, vide 

жидан. 7# 55 Dlg 
Жашан, тна, но, reih ап Getreide, 

3 95. Daê Jabr, annus frumento felix. 

Митар, m. der Getreidehändler, fru- 
mentarius, 

Жїтарица, f. и. п. лађа, ein Getreis 
бејфуит, navis frumentaria, 

Житнп, на, но, Getreides, frumenta- 
rius, 

Жито, п. 1) Getreide, frumentum. 2) 
Weizen, triticum, Y Србији, y Босни 

п у Ерцеговини, жито се зове CBA- 
ки усјев, од кога се обично браш- 
но меље и еб мијеси (н. п, шени- 
ца, јечам, кукуруз, овас, раж, ель 

да, проја, крупник и т. д. ); ау Сри- 
jemy, у Бачкој и у Банату (особи- 
то по варошима) само шеницу 30- 

ву житом. 5) испод жиша (ш. j. 

Жит Жр» | 136. 

отпишао), беїтїїф, auf einem Р 
meae, clam’ 

Житомиљић (ипо Е ?), та. на-. 
мастир у Ерцеговини (може биши 
да је сва и пуст? 

` Жица, 1) der Jaden, filum, 2) Der 
Drat, а metallicum (ferreum , au- 
reum), 

Жицнути , нем, у. pf. einen Streih 
verfegen (mit einem ruthenartigen Köra 

` per), ура регсийо. 
Жича, f, 1) Bah ат [infen Ufer des 

Jadar, unweit Љешница, 2) Kloftec 
an Der Morawa: 
"Да چ Жичу на Морави 
EN у више е параи ==- 

айд иа: 

Ж: ічица?, F ја, ` · Жица. 
5 ̀ ҷко поље, п, (бепе ооп Ra (код. 
Љешнице). 

Жишка, f. eine alüpende Roble, pruna.. 
ania, f. dim. 9. жишња; 
леб, (Рес. и Срем.) vide жлијеб,. 
леви, им , (Рес. и Срем.) vide ` 

жлијебитпи. 
Жлебљење , u, (Рес. и Срем.) vide жлиг 

јебљење. 
жлезда, f. (Рес. и Срем.) vide жлијезда. 

: Manje (говорисе и ждлијеб), m. (Ерц.) 
дрво ископано, као корито, те. 
вода иде њим, Die Rinne, canalis. 

Ди S им у у. impf, (Ерп.) фи eis ` 
n 9 аъдо еп, ехсауо, 

‚Жли]ёбъбве, п, (Ерп.) Daê Живрођен, 
ехсауано. 

Жлијезда, f. (Ерц.), die Drüfe, glandula. i 
«Hania, f. (у Ерп.), der Löffel, cochlear, 
Жлизипа, Ё dım, y. жлипа. ` 
Жље (Ерп,), arg, übel, male: 
„Жеље га сјели три Српске војводе | 
‚„'Жље га сјели, и вино попили! — 
Жмирав, Ba, во, biinjelnd, nictans. 
мирање, n. das Blinjeln, nictatio. 
Жоулрати, ам, V, impf. беп, nictor, 

conniveo, 

Жмире, f. pl. 1) чварци, vide чваран, ̀  
2) од масти и од брашна као жи- 

шка цицвара, еше гі Meplfpeife , 
cihi farinacei genus. 

Жмура, f. das Blindefubfpiel, das Bline 
зе Гтацефеп , myinda , cf. слијепи миш. 

Жемурење, n. Das Зиђа еп Der Augen, 
conclusio oculorum. 

Жомурећке, mit verbundenen Augen, ocus 
lis сТачвіз, 

Жмурити, им, у, impf. die Мидси jus 
halten, eis teneo oculos, 

Жњелти, ем, vide жети. 
ifea, вња, ш. die Handmüple, mola 

manuaria. 

Жрвњање, n. dag Mable ап der Hande 
тиђје, molitio mola manuali. 
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Жрвњаши, ам, у. impf. ап Der Hands 
mühle mablen , molo mola manuali. 

Жубор, f. das Gelifpel, susurrus. 
Жуборёъе, n: баё Qifpeln, susurrus, 
Жуборика, f, (ст.) _ ой 
»Жубори му брада 
„һао жуборижа. — 

зКуборити, им, у. impf. мо феги, 
lifpein, fäufeln, riefefn, susurro: жу- 
бори поток, шице, и т. д. _ 

зКуванце, pema, п. жуманце, жујце, 
der Dotter (im €y), уме из (ovi). 

удан, дна, но, дит На, sitiens: жу» 
дан и гладан. ` 

Жу]а, f eine gelbe Shwein (Sau), рог- 
© ca flava, Ў : у 
Жујан, m, ein falber Ohg, bos flavus. 
Жујо , m, hyp. y. жујан. 
Жујце, n, vide жуванце. 
Куљ, m. die ЗОфине[е, callus. 
Жуљање, n, dag Drüden des ©фийе$, 

pressio calcei, | 
Жуљаши, ам, v. impf, ©фзіеіец таг 

hen, callum facio. | 
Жуљење, п. vide жулазье. 
Жуљитши, им, vide жуљати. 
Жуманце, yema, п. vide жуванце, 
Жуња, f. (црна и зелена) der Sm arg 2 
fet, picus martius. | 

Жуњин, на, но, dem Офрагрефе gez 
bőrig, pici martii, , : 

Жуњић, та, ein junger Офратуреде, 
pullus pici martii, 

Жупа, f. 1) ein fonniges Qend, тро ents 

Жут даб 178 

Жутило, а. Die gelbe Жаке, pigmen- 
tum flavum (luteum). 

_Жутшилова трава, f. vide занови]еш.. 
Жушина, f. die Gelbe, Пауедо. 
Жутити, жутим, (Срем.) vide xy- 

hemn. ? 
. Жутити, жутим, у. impf. gelben, fla- 

vum reddo, 
Жутитисе, жутимсе, (Срем.) vide жу- 

Һешисе. 
Жутица, f. з) die бе јифе, icterus; 

2) Der Ducaten, numus aureus. 

Жушовблка, f, Daê Rothfeldhen, rube- 
cula (motacilla rubecula Linn). 

убак, m. з) Danteg, lamina lusoria. 
2) Ducafen, aureus. 

Жућење, n, (Epu. и Срем.) раб Gel- 
реп, ПауегасПо. ar 

Жућети, жутим, v. impf. (Ерц.) gerb 
werden, По flavus. 

Жућетисе, жутимсе, ү. r. impf. (Ёрц.) 
qelb auêfeben, flavum esse aspectu. 

Жућнаст, ша, mo, аб  ф, subflavus. 
Жуч, f. die Gafe, fel. 

3. 
©) - 
^а, 1) für, um, pro: не брини се ти 

за њега; ко ће биши јемац за ше? 
за новце свашта доста; 
„Бе ја нађем за мене ђевојку, 
„Онђе не ма за me пријатеља — 
„la за цара на мејдан изиБе — 

weder Fein Schnee fält, oder Der ges 272 2) hinter, паф, post: иде за мном; 
falne gleidh wieder Ғе, ;. B. die 
Яе des adriatifhen Ореста , terra 
аргїса: отишао к мору у жулу; y 
пишомој жупи. 2) nom. propr. einer 
Gegend in Dalmatien. Ж 

Жупан, nna, но, н. п, земља, fonnig, 
apricus, 

Жура, f ein Fleiner мир. Dirrer 9епіф, 
homo paryus et macer ; приповиједасе 
да је краљ Вукашин тшакови био: 

„Књигу пише жура Вукашине 
„Те је шаље на Ерпеговину. — 

урав, ға, во, flein пир dürr, parvus 

== 

et macer, 

Журба, f. da8 Gedrûnge, das Richten (Der 
Soldaten, wenn der General Fommt), 
turba, сопсиг5р5. | 

Журење, n, баё Spuden , festinatio. 

Журитисе, имсе, v, r, impf, fich {рия 
Der, eilen, ассејего; 

Жустар, mpa, po, vide срчан, окретан. 

| Жут (сотр. жући), та, то, gelb, fla- 
vus, gilvus., ° 

skymeme, р. (Рес.) vide жућење, 
Жутети, ушним, (Рес.) vide жућети. 

Ћелцсе, 

#улетисе, жутимсе, (Рес.) vide xy- . | 

сједи за кућом; за мном не ће 
стати (an mir [0078 піфе liegen); за 
новцима све стоји (auf Geld боттез 
an); ја сам за путом (ih muf abs 
кеЏеп); удаласе за старца (fie hat 
einen Aten geheurafpet); 

„Сунце зађе за гору — 
· уОћеш брате не зван за ујаком _ 
„у сватове поћи назорице? — 
„Јасно пјева за ropom Бевојка — 
„Пођи ћери за козара, добро ће ши 
e биши — 

5) mûbrend, tempore: за Лазара, зә 
< Лазарева владања; за живота MO- 

га; за два дана; за годину дана; 
дошао за вида (noh bei Заде); 

poak? се сенко не mhe оженити 
„за љепоте и младости твоје > — 
„а ран’ куме: за paw стари сваше! 
„за рана нам снау доведите — 
`4) за шриста, ап dreihundert, ad 

Ф tercentos. 5) уватитши за руку, bei 
Der Hand јајјеи , айргеһепФ manum 
illius, , 

Забава, f. Die Unterhaltung, Der 301: 
verftêif, oblectamentum. 

вабавиши, ШМ, У. pf. 3) кога, unters 
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þalten, oblecto, н. п. дијете да не 
плаче. 2) aufhalten, distineo, 3) ue- 
му, ацёйїеЦеп, Tadel finden „анд 
ї адеп, reprehendo, recuso. 

Забавишисе, имсе, у. r. рї. fih фет» 
weilen, денпеог. у 

Забављање, n. з) da Итеђа еп, ob- 
~ Јесћано. 2) Der Aufenthalt, шога. 3) 
das Tadeln, reprehensio. 

Забавъати, ам, у. impf. 1) unterhal- 
ten, oblecto. 2) aufhalten, detento. 
5) ausguftellen finden, гергеһепѕо, 

Забављатисе, амсе, ү. г. поре, 1) fid 
unterhalten, oblector, occupor, 2) fih 
aufpalten, moror. ; 

Забаглаши, ам, v. pf. H. п. прсш y 
уста, den (ganzen) Fingerin Den Pund 
fecfen , insero digitum ori. 

Забадава (за бадава), 1) umfonft, ип= 
епёде[ Ф, gratis. 2) umfonft,. yerge: 
beng, frastra. cf. залуду. 

Забадање, n. dag Ўіпеіпіїесёеп, insertio, 
Забадати, ам, v. impf. Вђіпеіпесеп, 

insero, immitto. Забада трн у здраву 
Hory, prov. Berdruf ип? О фареп fuen. 

Забалити, им, у. рї. ropen (Nog und 
affer weinen), mucum emittere рег 
nasim et оге. 

Забанати, ам, у. pf. m. j. штап (у 
Бачкој), fo трекјеи Den СФ, Daf er 
аштртаЏе, јасіо ita ut repercutiatur : 
забанао штап па Me ударио. 

Забаталити, им, у. pf. уепрађмојеп, 
negligo, У 

Забатаљивање, n. бав Berwahrlofeny 
· peglectio, 

Забашаљивати, љујем, у, impf. Vers 
wahrlofen, negligo. 

Забацивање, n. Daê Hineins, das Hin- 
ter etwas werfen, conjectio. 

Забациваши, пујем, у. impf. hinter et- 
wa merfen, conjicio post — 

Фабациватисе, цујемсе, у. r. impf, 1) 
fih in etwas werfen, immitto me in 
aliquid: 2) забацило ce nehe, её ift 
verlegt (verworfen). 

Забацити, им, у. pf. hinter etwas wers 
fen, jacio post — 

Забацитисе, имсе, у. г, pf. fiġ in et: 
граб werfen, conjicere se aliquo. 

Забашуривање, n. баё Bertufhen, oc- 
cultatio, dissimulatio. 

Забашурнваши, рујем, у. impf. pertu 
{феп, occulto, 

Забашуриши , им, у. pf. vertufhen, 
dissimulo, 

Забезакнушисе, немсе, у. pf, іп Gez 
danten vertieft ереп, immersus sto 
cogitationibus, 

Забёлежити, им, (Рес, 
забиљежиліи. f геу 

ёабелеши ли, (Рес,) vide забијељепи. 

Срем.) vide 
Рес 

` Забелешисе, ance, (Рес.) vide забијег 
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љетисе, а | 
Забелитпи, ли, (Срем.) vide забијељети. 
Забелитисе, имсе, (Срем,) vide забије- 

љетисе, А | 
Забиберити, им, у, рё, pfeffern, pipe- 

то, pipere condio. с à 
Забидлака, m. ein ferngefunder Burfdhe, 

homo valentissimus, ст 
Забијање, п. раб де и lagen, immis- ̀  

sio. 
Забијаши, ам, 

immitto, Ҹ | 
Забијељеши, ли, у. рї, (Ерп.) н. п. 

зора, «та пзеп, affulgeo, 
Забијељетисе, лимсе, у. г. pf. (Ерп), 

ета[апзеп, affulg20: забијељеласе зора. 
Забијоградитнисе, имсе, у. т. pf, (cmi) 

Delarad werden, бо Belgradum : 
· „Бијограде мој веливи јаде! 
„У 30 час се забијоградио. — 
Забиљежипи, им, у. рї, (Ерц.), Везеіф= 

nen, meren, noto, i | 
Забиши, бијем, у. рё, þineinfhlagen , 

immitto. 

Забитисе, бијемсе, у, т. рї, fih. vers 
fhlagen, se immittere, Py 

Заблејашисе, јимсе, vide забленушисе. 
Фабленӱт, ша, mo, yergafft, oculis 

intentis, . 

Забленутисе , немсе, у. pf. fid) vergafs 
fen, stupide aspicio. i 

Заболети, ле, v. pf. (Рес.) 
Заболити, ли, у. pf, (Срем.) 
Забољети, ље, у. pf. (Ерц.) 
Заборав, т. die Bergejfenpeit, oblivio. 
аборавак, вка, т, Das Bergeffenc, res 

neglecta per oblivionem, | 
Забораван, вна, но, егде 105, obliviosus. 
заборавити, им, у. рї. регдејјеп, obli- 

VISCO. 

Заборављање, n. Daê Bergeffen, obli« 

å 
v. impf. бише фјадеп, 

(ecfhmerzen, 
indolesco. 

vio crebra, 
Заборављаши, ам, у. impf. vergeffen, 

-obliviscor. 

Забости, бодем, у. pf. þineinftehen , 
immitto, | 

Забраваши, ам, у. pf. fih verirren (wie 
» ein ©фаї), aberro, 
2абравиши, им, у. pf. verfhliefen, sera 

claudo, | 
Забражђивање, п. Daê (zu weite) Gi rgreiz 

fen in etma, aratio quasi agri alieni. 
Забражђивати, ђујем, v. impf. (ju weit) 

um fih greifen, aro agrum alienum. 
Забраздити, им, у. pf, (ju weit) um 

Пф greifen, agrum alicuum аго: далеч. 
ко CH забраздио. > 

Забрајање, u. ђав Зета еп , lapsus in- 
numerando. | 

Забрајати, јам, у, impf, регй ем „ la 
рог in numerando, 
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Зерна, јамсе, "у. т. impf. fid yers 
- zabilen, fallor in numerando. 
385 pan: еіп gebegter oder aub offener ~ 
e ‚үө 

Забрінипи, им, у. рё verbieten, 
Ер: 

Забрањивање, n. баё Berbieten, pro- 
hibitio. 

Забрањивати, њујем, у. impf, verbies 
` fen, prohibeo. e 
Забвблати (забрбљати), 

° Вађетрјарретп, bbl afters: 
` Забрдњача (забрдњача), f. на разбоју 

Kao мала гредица, што стоји од 
озго преко стативица, ше о њој 

· висе типила и брдила. 

Забрђе, n, Gegend hinter Dem Perge, 
transmontana regio, >٣ 

Забрежје, n. Dorf und Shange ап der 
Save, unweit Палеж: 

„Вино пију Српски, капетани 
„На Забрежју украј воде Саве — 

Забрскнуши, нем, у. pf. anziehen (vom 
оца то пеге Gefafe, das man inê 
Rafer ftellt), irrigari: над се кабао 
асане на сунпу, па не Moxe да 

држи воде, онда се метшне у воду 
да забревне. _ 

Забрину и, нем, V. pi. Kora, in Cor- 
„де veifegen, curam injicio, 

Вабринутисе, немсе, v. г. pf. die Фе: 
тосап: befommen, in curam incido, 

Заббкаши, ам, у. pf. 1) оеттепдел, 
їз1$сео. 2) perwirren, misceo. 

" Забрбјитт, им, у. pf. berzäblen, fallo 
(aut fallor), in numerando. 

Забројишисе, имсе. у. r, pf. fih vers 
şûjlen, fallor in numerando, 

8абун новећ, забун жена, verblüfft, 
perturbatus. 

Забуниши, им, у. рї, yerwirren, yers 
&їїїеп, регіо, 

Забуњивање, n. Daê Berblüffen, pertur- 
batio. 

Забуњивати, њујем , у. impf. verblifs 
fen, perturbo. Е 

Зава, f. Сријем 
она „одређену н, BNL 

Sasasa, f, Der Zanë / Grol, discordia : 
ми смо у завади; он је са мном у 

| „завади, 
· Завадити, им, у. рї, gettragen, in 

Zmietradt bringen, amicitiam turbo. 

verboten ift, silva septa. ' $ 

р 

ам, у, pf 

-y Бачкој) vide 

Завадитисе, имсе, у. г. pf. fidh зе таг 
деп, rumpo ‘amicitiam cum aliquo. 

Завађање, п. das Bertragen , Berfein: 
Den , inimicifiarum motio aut süsceptio. 

Завађати, ам, у. impf. н.п. људе, уска 
‘`feinden, inimicitias moveo. 

pppahamuce амсе, у: г. impf, 1% yer: 
16909, iupuicilag suscipi i0, 

Завежљај, ш ш. 

"Заверитисе, нмсеу с: С. с 
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Завалити, им, у. pf. 1) $u Boden måls 
&п, " bhumi УО уо. 2) Висф etwas Hins 

дей зев џетабипеи : завали градину. 
Wad, in dem der Holzfhlag T захвалити, 

Завалишисе, имсе, у. r. pf. 3) fich dars 
„терете / ; „допусте“ se. 2) fih 
rühmen, gloriari : 
CEE жути лимун на мору: 
„Данас не ма ништа љепше од мене “ 

Заваљивање, n. 1) Daê Wålzen, volus 
tatio. 2) Daê Bermwmälzen, conseptio, 
3) cf. захвалиши и захваљивање. 

Заваљиваши, љујем, у. impf. г) nieders 
йеп, yoluto. 2) verzäunen, conse- 
pio. 5) сї. захвалиши и захваљи- 

ваши. 

Заваљивашисе, ъууемсе, 
fidh итђептађеа, КОЙ От 

Заварати, ам, у. pf. H, п. коме очи, 
eines Хайыыр fallo oculos ДРА 

cujus. 

Заварчиши, им, 
(5. 5. einer Wunde) verwehren, cohibeo 
progressum, н. п. заварчиши (тра- 
вама или бајањем) какву бољешицу 
да не иде у напредак, него да уда« 
ри на траг. Крадљивца у почетку 
заварче башином, или из пушке, 
да не краде више. ~ 

Заватање, р. даё ©фёрїп, haustus. 
Завататти, ам, v. impf, fhöpfen, haurio, 
Завашиши, им, v. pf. {фбӧрѓеп, haurio, 

воде, кашиком јела, чанком жита. 
11) etwas Gingebunde= 

у. r. impf. 

Завезаһ, ска „та. fne, ф 
феї. 2) Der бербе! im ийе. felbft, 
nota, cf. узао, 

Завегаши „вежем, V, рї. yerbinden, col- 
ligare. 

Завезивање, 
gatio. _ 

Завезиваши, зујем, у. impf. verbinden, 
colligo. , EYO 

Заверав, ка, ш; Рес, е vide рак, р RISA ) 

jee 

da5 Berbinden, collis 

завјерак. без 

завјеритисе. 
Завес, ш. (Рес. и мк o san аР 
Завесити, шу, ес. и Срем.) yide / 

завјесиши, ма 
Завестши, ведем, у pf. 9 hinter сав 

[ййгеп, duco post — 2) verfůúhren, irre 
{иргеп , зедисо. 

Завести, везем, у. pf. лађу, das ба 
Gei Der Ueberfabrt tromaufmärts lens 
fen, adverso flumine dirigo navem. 

Завестисе, веземсе, у. r, рї, in die Seg 
ееп, solvo, 

Завет, m. (Вес. и Срем.) vide завјет у , 
Заветан, UIE, но, (Рес. и Срем.) ууд 

у. pf. деп Fortgang 

. B. Geld im Tis 
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4 У. Завидити, им, (Срем.) vide завиђетин. 
Завидљив, ва, во, пефуф, invidus. 
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Заветина, fy (Рес, 1 Срем.) vide за- 
вјетина. 27: VAA a Да 

Заветоватисе / ветујемсе, (Рес. 
Срем.) vide завјетповатисе 

Заветрина, f, (Вес. и Сре: 
вјетриназтњ AF, 

Завидети, дим, (Рес.) 1 

Завиђети, дим, у. impf. (Ерц.) коме, 
einen beneiden, invideo, 

Завијање, n. das Berbinden, obligatio. 
Завијати, ам, у. impf. verbinden, obligo. 
Завијати, јем, у. pf. heulen, exululo: 
„Здавијала три зелена вука — 

Завијач, ш. i. 9. заво]. 
Зариличити, им, у. pf. н. п. коња, 

ба егп , сәріѕіго, den Фа еф 
tati Des Gebiffes anlegen. 

Завин, на, но ијему и у Бачкој) 
vide заовин 

Завирање , n, ба 
gatio. 

Завиратисе, ремсе, у. r. impf, fih ums 
bertreiben, уасог, erro., 

Завиривање, n, баё Hineinfehen, intro- 
spectio. 

Завиривати, рујем, у. impf. hinein- 
(ећеп , introspecto. | 

Завирити, им, у. pf. þineinbliden, iu- 
trospicio. | о 

Завист, f. der еј), invidia, 
Завитак, ка, m. efiwas eingewidelies , 

res involuta. 

Завити, вијем, v. pf. verbinden, obli- 
go, еп Фет , obvolvo. 

Завитлати , ам, у. pf. (фитаеп (ит 
at fhleudern), vibro. 

Завица, f, dim. Y. зава.Ж% 
Завичаӣј, m. мјеслпо, Бе fe Kg родио и 

тресе фес ен , va- 

навикао, Orf, то man geboren wors, 
Den, und moran man fih деоби hat, 
solum natale: и вљус и говече ше- 
жи на свој завичај ; 

EA 6. о ыо, с 

Завиша , Th. the, Tomen viri. 
Завјераћ, рка, т. (Ерп.) in dem Slur 
Whe! триста муљанјерака! 

гом, завичају — 

*Завјеритисе, имсе, у. pf. (Ерп.) Ko- 
· ме,мдеГобеп , spondeo. 4 
Завјес, тв, (Ерц ‚ St Bhang , velum. 
Завјесити, им, v. pf. (Ёрц.) н. п, þe- 

војку (кад се удаје), штђапаеп, velo. 
Завјет, m. (Ерц.), Вав Gelübde, vo- 

tum: завјет учинити, или завјето- 
ватисе. 

Завјетан,, тна, но, (Ерц.) дитф ein 
Gelübde gebunden, voto obstrictus, 

Завјетина, f, (Ерту.) dag Gelübdemal, 
м» convivium voto soluto. cf. завјето- 

ватисе, 
„Зарјетоватисе, тујемсе„%г. pf. (Epi) 
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fich verloben , voto se ођу преге. Неки 
се завјетују (у болести, или у дру- 
гој каквој невољи), да не једу рибе 
никад у пешак и у сриједу, неки 

а посте понеђељник, или чишаву 
eby дана каквом свецу (као н. 

. св. Сави, св. Аранђелу, св. Me- 
шви Параскевији, Богородичину по- 
крову), или да светкују какав дан. 
У Србији свако село има по један: 
дан, кога слави и свеглку]е (и шо 
обично бива љети: од васкрсенија 
до Петрови поста): скупесе сви 
сељаци (женско и мушко) на какво 
брдо, или на. друго лијепо мјесто 
у селу: ту изведу своје пријатеље, 
који им дођу из другије села, и до- 
зову попове и калуђере me чате 
молитву, свјештају масла и свеше 
водицу, па се онда дигну сви, с 
крстовима и с иконама, по пољу 
(по житима и по ливадама), а Ђе- 
што и од куће до куће; поштом 
дођу опет на оно мјесто, па онђе 
ручају и unmas се дан часте, играју 
и пјевају. Таково се весеље по Бра- 
ничеву зове завешина (ајдемо 
на завешину; сутра је заветина У 
том селу), а у Јадру говоре: но- 
сити крста (крсте?), или Kp- 
стоно ше (они што иду с крсто- 
вима и с иконама по пољу и по CE- 
лу). У Тршићу, Бе сам се ја ро- 
дио, носе крста други дан троји- 
чина дне; | 
„Колико се ја заклиња и завјетова, 
„„Да не пијем рујна вина прије ракије, 
„Ла не љубим удовице прије ђевојке, 
„Да не јашем врана коња прије не ja- ` 

на — 
Завјетрина, f. (Ерп.) ein Ort, Det ges 

gen Den Wind вепфесе ijf, Јосиз' а ven- 
to tutus. / 

Завладати, ам, у. pf. erobern, in suam 
potestatem redigere, 

Завладичити, им, ү. pf. gum Bifhof 
weihen, сопзесго episcopum. 

Завладичишисе , имсе, у. r. pf. aum Bis 
{фо{ абфређе. Merde n соцвесгог epi- 
scopus. 

Завлачење, n. Daê Hineingichen, Hins 
einftecfen , immissio. 

Завлачити, им, у. impf. bineinfteden, 
immitto. | 

Завлачитисе , имсе, у. г. impf. fi hins 
eingiehen, immitto те. 

Заводити, им, у. impf, 1) hinter etwas 
führen, duco post — 2) verführen, ѕе- 

duco. * 

Завођење, n. Daê Hinterführen, dag Bers 
führen, seductio. ; М 

Завожење, n, dag Qenlen (des ©фї{[8) 
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ffromaufwûvtê, rectio navis flumine ad- 
verso. ; 

Завозиши, им, у. impf., Das Shif et- 
mwas ftromaufmärts lenfen, rego navem 
adverso flumine. 

Завој, m. der Berband, adligatura, fa- 
scia. 

Завојштити , им, у. рї. Krieg begins 
тет, bellum infero. | 

„давбрањ, рња, m. der Boken ап der 
Pflugdeidfel (an der 6—8 Геп vors 
gefpannt find), repagulum aratri. 

Завратити, им, у. pf. urüdziehen, 
теїгаһо, abftumypfen, те пдо. 

Завраћање, р. das Zurüdziehen, 216: 
Яитртеп, retractio, retusio, 

Завраћати, ам, v. impf. зитифуеђен, 
retracto. ; 

Завргнуши, нем, vide заврћи. 
Завргнушисе, немсе, vide заврћисе. 
Заврепшсе , емсе, завръосе, (Рес. и 

Срем.) vide завријетисе. 
Завријетисе, ремсе, завръосе, у. г, рї. 

(Ерп.) fih wohin еіпзіереп, abdere se 
aliquo. 

` Заврнуши, нем, у. рї. зифтеђеи, tor- 
quendo claudo, славину. ; 

Заврсти, врзем, ү, pf. binden (mit Der 
Dalfter den 5) еп), obligo. 

Заврстисе, врземсе, у. т. рї, fih Vers 
треп, impedio me: заврзаб се коњ, 
menn ед ап dem Geile meidet, ипо fidh 
Darin nah und nah оегірісРе[ г. 

3aspmâme, n. раё Zudrehen, obtorsio. 
Завртшапіи, воћем, у, impf, zudrehen, 

torquendo claudo. 8 

Завртети , вршим, у. pf. (Рес) } ins 
Завртиши , вршим, у. pf. (Срем.) p еіпғ 
даврћети „вртшим, у. pf. (Ерп.) J bop- 
теп, сегеђгата adigo. | 

даврћи (говорисе и згвргнутши),вргнем, 
у. рё. з) aufladen (auf Die баш), 
tollo. 2) паф und паф erzielen, sen- 
sim accīpio: завргао коза, оваца, 
марве. 3) ап сеп, moveo, н. п. бој, 

ж навгу. 
| даврћисе (говорисе и завргнутшисе), 

вргнемсе, у. #. рї. 1) еп еђеп, existo, 
ехопот. 2) aufladen, sibi поропеге: 
Туре иде гредицом , заврглосе сед- 
лицом (т. у. пуж.) 

Заврћивање, п, Dad Hineinbohren, tea 
rebrae adactio. 

Заврћивати, hyjem, v. impf. þineins 
bohren, terebram adigo. i 

· Rasphrosa, 1. die Perfon, die Das Kolo 
{ùDiite ff, im Gegentheil Der колово- 
Ба, Die е8 anführt, postremus aut po- 
strema chori serbici, 

Завршетак, шка, m. die Bollendung, 
der ОиВ, fnis: дошао na заврше- 
тан. | 
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Завршивање,п. ђа8 Bolenben, perfectio- 
Завршиваши, шујем, у. impf. 1) vols 

enden , perfiçio. 2) сијено, рад Heu 
auffhobern, accumulo foenum. 

Завршипін, им, у. pf сијено, ан фог 
Berm, accumulo foeuum. 
Завући, вучем, у. pf. біпеіпзігђеп, ђіп= 

ешттесфеп, immitto. 
Загажња, f еіп 5іфбегпеб; Das zwei 
watende Fifer gefpannt halten, re- 
tis" genus. 

Загазити, им, ү. pf- þineinwaten, va- 
dum. ingredior. 

Загалиши, им, V. pf. ен бен, nudo, 
5. 95. гузицу. 

Загалишисе, имсе, у. г. impf. {if ent- 
blöfen, пидог. 

Загалнца, f. сЁ. цицибан (само у оној 
загонетки). 

Загасиши, им, у. pf. н. п. креч, den 
Kalf 10{феп, exstinguo, macero calcem, 

Загашиши, HM, vide зајазити. 
Загашивање , п. da @ёб{феп, exstinctio, 

тасега о, 
Загашиваши, шујем, у. їшрї, н. п. 

креч, [${феп, exstinguo, 
Заглавак, вка, ш. der Zwide! (womit 

die Urt verteilt mird), cuneus (2). 
Заглавити, им, V- рї. 1) н. п. сјекиру, 
мошику, yerfeilen, cuneis firmo. 2) 
verfomınen, pereo: заглавио Hebe. 

Заглављивање, n, 1) Dag Berfeilen, cu- 
neatio. 2) das Beréommen , interitus. 

Заглавл+иватти љујем, у; impf- #) ver= 
feilen, cuneo. 2) verfommen , peritu- 
rus sum, non me expediam. 

Загладиши, им, у. impf. verglåtten , 
laevitatem reddo (eig. und ўв. ). 

Загледање, п. da Gehen auf etwas, in- 
tuitus- 

Загледаши, ам, у. impf. што und y 
wmo, {ереп auf etwas, intueor. 

Загледати, ам, у. рї. 1) einen Blig 

= 

thun, шигозртсто. 2) Бевојку, етра 
еп und fih in fie verlieben, adamo: 

„ја усади Бишњу на игришту, 

„И загледа у селу Бевојку. — 
Загледатисе, амсе, у. pf. 1) fid ver- 

{фанеп іп etwas, attente intueor. За- 
гледао се као шеле у шарена вра- 
ша. 2) fih verlieben, adamo. 

Зәглибишисе, имсе, ү. pf. verjinfett (in 
Koth), шашегаог. ` 

Заглушање, п. Daê Betûuben (durh Ge- 
ташф mamen), strepitus, 

Заглушати, ам, у, impf, Беёйибеп, ob- 
tundo. 

Заглушити, им, ү. рї, Бе{йибеп, ob- 
tundo. 

загнати, ам, у. pf. т) þineintreiben (дет 
Keil), айдо. 2) hinter etwas treiben , 
ago post —, н. п. говеда за ордо. 
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Загнатисе, амсе, у. r. pf. 10$ [итеп 
auf епраѕ, ruo in aliquem. 

3arosapame, р. Daê Aufpalten durch Ne- 
den, detentio per allocutionem. 

Заговараши, ам, v. impf, einet Ритф 
Gefpcûbe aufhalten, alloquio detineo. 

Заговнити, им, у. pf. verfäuen, male 
rem gero, 4 | 

Заговорити, им, у. pf. aufhalten dur 
СФејртафе , alloquio detineo. 

Заговоритшисе , имсе, у. r. рї, fih 0игф 
@е{ргафе verweilen; alloquio distineor. 

Загонёнуши, ненем, у. рї. ein Rätpfel 
aufgeben, aenigma propono. 

Загонстање, n. Dag Räthjel=aufgeben, 
aenigmatum propositio. 

Загонетати, нећем, v, impf. Råtpfel 
aufgeben, aenigmata propono. ” 

Загонстатшисе, нећемсе, v. r. impf. 
einander Räthfel aufgeben, aenigmata 

І їпї1їсет рторопеге. 

ЗагонСшка, f. Dag Rafbfel , aenigma. 

Загонити, им, у. impf. х) hinter ебраё 
treiben, ago розе — 2) þineintreiben 
(Den Keil, adigo. | 

Загднитисе, имсе, у. т. impf. {Фф 
ftürzen (5. ©, auf die Beute, in die 
Feinde), ruo, impetum facio. 

Загоњёње, п. г) dag Hineintreiben, ad- 
actio. 2) der Anfal, Unlauf, impetus. 

Загорац, pya, m. der Mann von jens 
feit den Bergen , transmontanus, 

Загорел, af Рес. и Срем.) vide saro- 
ријел ЛА ае gore erar 

Загорелица, f. н. п. ракија, ange 
branntec Branntwein, adustus: дај- 
де оне загорелице. 
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Загорети, рим, у. рї. anbrennen, adu- 
гог. 

Загори]}ел,ї. (Ерп.) das Unbrennen, adu- 
stio: удара на загоријел (н. п. pa- 
кија, млијеко), 

Загбрје, n. Daf Qand hinter Den Ber- 
деп, $. B. alé nom, propr. deg Qande 
jenfeitg des Timof; aud in Der Herze: 
gomina, terra transmontana 

Загбрка, f. а) дав Weib (ЭЛабфеп) von 
jemeitg der Berge, transmontana. 2) 
Frauenname, nomen feminae. 

Загоркиња вила, f. die von jenfeitê 
?е5 ‘Berge , transmontana. 

Заграбиши, им, v. pf. eine Hand voll 
nehmen, manibus haurio , capio, 

Заграда, f. der Zaun, sepes. 
Заградити, им, у. pf. verzännen, sc- 

‚ p10. 

Заграђчвање, n. dag Ginjûunen, sep- 
по. 

Заграђивати, ђујем, у. impf. етап: 
пеп, sepio. | 

Заграктати, кћем, у. pf. erfvädhzen, 
crocito, 

` Загрнуши, нем, у. 

Заг ‹ Зад 

Загргутати, гућем, у. pf: ап{дпг 
gen фи GITTER, 1ивето. 

Загрдиїпи; им, у. рё verderben, Shas 
Den maden, corrumpo. 

Загреб, m. агат, Zagrabia. `. 
затрепсти, гребем. у: рї, а) еіпет 
бит thurn (wit бет 2010) capio, 2} 

Reikais nehmen, Ѓиріо, - 1 | 
Загризак, ска, m, vide угризак тз. 
Загризање, п. 1) daS Жиреел, И 
‚ sus, 2) да Quålen, Reizen, мтнано, 
Загриізати, ам, у. impf.) апбеіђеп ¢ 
admordeo. 2). reizen, irrito (у дијете). 

Загристи, зем, у. pf. 1) апрафси, ad- 
тогдео, 2) reizen , irrito. : 

Загрлиши, им, у. pf. umarmen (еід. 
ишао си), amplector. | 

Загрмети, ми, у. pf. (Рес.). erdons 
Загрмити, мп, у. pf. (Срем.) 6 nern pi 
дагрмљети, ми ‚у. pf. (Брц.) J їпїопо. 

1 pf. 1) н. п. вино- 
‚ град, бротлњанк, bedecen, ийе еп, con- 
sterno, 2) H. п. һошулу, гузицу, enis 
blógen, nudo. ۱ Я 

Загрнутисе, немсе, у. г. pf. fih ецеб де 
fen, nudo me | 

Загрокттати, кћем ; vide загравтати. 
Загртање, 1) рад Зиђефеп, constrati. 

2) Daê (бщ д еп, пидано. 
Загртати, грћем, у. impf. 1) зиђефеп, 

coastefno. 2) еп Гвен, nudo. 

загртапшсе , грћемсе, ү. г. поре. fiġ 
еп еп, nudo те. 

Загрцнутисе, немсе, у. г. pf. verfhies 
fen (vom (Веггапее), ingurgitari, 

Загубити, им, v. pf. verl ren, perdo, 

Загубишисе, бисе, у. r, рї. фегботе 
теп, perdor, 

Загу дети, дим, у, рї. (Pec.)} 1) einen 
Загудити, им, у. pf. (орему Strid 
Загуђети, дим, v. pf. (Еру.)} auf der 

беде maden, incipio fidibus canere. 
2), ertonen, intono, | 

Загулиши, им, у. pf. еіп menig (фатен, 
excortico leviter, H. п дрво, нокат. 

Загуљивање, n. баё 2бфаеи, ёхсог- 
tiċatio. | 

Загуљивати, љујем, у. impf. (фаген, 
ехсог!1со. 

Загушивање, n. Das у еп, sufo- 
сапо. 

Загушивати, шујем, 
виПосо. 

дагушиватитсе, шујемсе, у. г. impf. 
erftiďen, за осог. 

Загушити, им, у. рї. erftiďen, зићосо. 
Загушитисе, имсе, у. r, pf. ееп, 

и Тосог, 

Загушљив, ва, во, епабе На, Ёсіфел?, 
а ита сив, 

Задавање, п. dag Фегитафеп, Deis 
bringen, effectio, illatio. 

v. impf. егеп, 

| 

ё 
а 
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‚ Әадесиши, 

_Задести (говорисе п заденути), 

збо Зад 

Задавати, дајем. у. impf, þeibringen, 
verurfadhen , infero : 

„Па се Бештпо из пушака туку, 
„један другом ране не задаје — 
„Како дође номама га нађе: 
»„Вјерној љуби јаде задаваше — 
Задавиши , им, у. рї. епритдел , stran- 

ulo. 

Sagájatbe , п, Daê Säugen, nutritio, 
laĞtatio, ; 

Задајати, ам, у. impf. |биден, Јаско. 
Заданиши, им, У. pf. vom Tage über- 

fallen wecden, und. Бепје еп über wo 
bieiben, luce superveniente commoras 

ri alicubi, H. п. Зи У заданили у 
селу, 

"Заданути, нем, у. pf. кота, anpaugen, 
· adspiro. 
тадар, ара, т, Заа, Jadera. 
Задарски, ка, KO, =) Зага, Jadarti- 

uus. 2) nad) Aet ders Дагаёг, more Jader- 
tino. 

За дати, л v.pf. beibringen, infero, до. 
Задсвање, (Вес. и Срем.) vide sa- 

дијевање. 
Задсвати, ам (Рес. Срем.) vide за- 

дијевати Пру arh har 
Задсвашисе, амсе, (Рес, и брег .) vi- 

С. и Срем.) 
de задијеватисе. 

Задевбјчитисе, ийсе, (P 
vide зађевојчитисе. 

Заденути, нем, vide залеетиу ы 
Заденутисе, немсе , vide задестисе. | 
Задсрати , рем, үй задријеши. 

им, у. pf. {гейеп (паше), 
attingo, ferio: јади га задесили! 

ae- 
нем, (Рес. и Срем.) vide зађести. 

Задестисе (говорисе. и заденушисе), 
T е. и Срем.) vide зађес- 
тисе Феод. 

Задијевање, n. (Epe бад Hineinfecen, 
1010185510. 

Задијсваши, ам, у. impf, (Epi) ђиг 
einftecfen , immitto, H. п. нож за по- 
jac, цвијеће за капу. . 

Задијевашисе, амсе; у, r. impf. (Ерц.) 
leben, tecen bleiben, адћаегегсо. 

Задимити, им, у. pf. Rau тафеп, 
fumum facere, infumo. 

Задимишисе, мисе, у, r. pf. rauhen, 
fumo. * 

Задирање, n. баё Streifen, strictio. 
Задирати, рем, у. impf. {ге!{еп,5їгїпдо. 

Задиркивање, п. раб #5егйргеп, con- 
tactıo. 

Задиркивати, кујем, у. impf, berüh= 
ren, anftopen, offendo, 

Задисање, n., да$ UAnpauhen, адзрлта- 
по. 

Фадисати, дишем, у, impf. айра 
деп, adspiro, 

{бї 

Заднивање, п. dag Bödmen, fandi аф 
јеспо. 

Задниваши, ам, У. 
fundo instruo, 

Задниши, им, у. pf. б9дтеп, foundo 
instruo. 

Задно, п. Der Boden (5. B. ат Fage) 
fandus дойт. 

Задњи, ња, ње, бег hintere, posterior. 
эзадъипа , E ae гузица + 
задобијање (задобивае?) п. dag та 

brute, captura, | 
Задобијати (задобивати 2), ам, у. impf, 

erbeuten, capto. 
Задббитти, биет, v. pf. gewinnen (Beuz 

fe), етрешесп, capio: 

„Вољео 6' се с њиме удгсиши, 
„Нег' царево благо задобити- — 
„А Чупића стоји без динара: 
„Jepa га је Чупић задобно 
„Од Турчина Пејзе Мемед -аге. — 

Задовољан, љна, но, искрен, соп- 
tentus. 

Задовољити, им, у. pf. befriedigen, 
satis facio, 

Задсвољитисе , имсе, у. т. pf. genug 
бађеп, habeo satis, sum contentus. 

Задовољнсст, f. vide задољсшво. 
задовољство, n. die Zufriedenpeit, ani- 

mr tranquillitas, 

Зад јиши, им, у. pf, зи faugen atem 
adlacto. 

Задопнитшти, им, у. pf. verfpäten, re- 
tardo, moror , qu fpåt ommen. 
а имсе, ү. г. pf. iO vers 

{раѓеп, tardius venio. 
Задранин, m. einer yon Jara, Jaderti- 

паз 

»У тавници бана Задранина — 
Задремати, ам (и задремљем), (Рес. и 

Срем.) vide задријемати. 
Задре ши, ем, задръо, (Рес. и ОВИ 

vide задријети 
Задржавање, п. daS Aufpalten , reten- 

tto. 

Здржавати, ам, 
retardo, ) 

Задржаватисе, амсе, у. 
aufhalten, motor. 

задржати, жим, у. pf. aufhalten, mo- 
ror, 

Задржашисе, жимсе, у. г. РЁ. fidh auf- 
ђа еп , moror. 

Задријемати, ам (и задријемљем), у. 
pt. (Ерп.) einfhlummern , obdormisco. 

Задријеши, рем, задрђо, v. pf. (Еру.) 
сееп, stringo. 

Задркташи, кћем, у, Pf. (амен, 
соһоггеѕсо, 

Задрмаши, ам, у. pf. critter, соц» 
смо, 

impf. bödmen y 

у. impf. aufhalten, 

г. impf. f4 
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Задрматисе, амсе, +. pf. erbeben, 
соштешазсо. 

Задробитши, им, у. pf. einbrödeln, in- 
tero. 

Задромбуљати, ам, v. pf. Daê Brum 
eifen, (Die Ytaultrommel) erfénen lafz 
fen, impello crembaluın. 

Задруга, f. Hausgenofjfenfhaft (im Gez 
депјабе der einzelnen Familie), 
plures familiae in eadem domo (mo- 
ге Serbico). 

Задружан, жна, но, nit einzeln im 
Haule, шарпа suornm societate pollens. 

Задубитисе, имсе, v-r. pf. fih eingraz 
ben vertiefen, defodier. се задупстисе. 

Задуватисе, амсе, у. т. рї. Ёеифеп, 
апћејо, | 

Задужбина, f. die fromme ОН бина, 
топітепіош(?). Највећа је задужби- 
на начинити намастир, или праву, 
као што су Српски цареви и краље- 

ви градили; пошом је задужбина 
начинити ћуприју на каквој Боди, 
или преко баре; калдрму по рђаву 
путу; воду довести и начинити 
близу пута (и шо се важе гра= 
днши, и начинити — себи — 
задужбину); усадиши или накала- 

мити воћку близу пута , гладног 
наранити, жедног напојити; голог 
ођести (но ово се каже чинити; 
и учинити задужбину) и M. д. 

Турци и данашњи дан граде и чи- 
нс све те задужбине. Млоги бегови 
Босански надгледају и оћрављају 
чесме и ћуприје по Србији, које су 
њиови стари прије стотине година 

градили, као н. п. Рустамбеговић 
из Зворника Дугу чесму у Тршић- 
ком пољу, и други некакав (Бо- 
сански бег) Јадранску ћуррију m- 
међу Љешнице и Липнице. Такове 
задужбине други не смије ни по- 
што оправљати, него онај чије су 
од старине. 
„Да ви знате наше намастире 
„Славни наши цара задужбине — 
„Да видише дивну Студеницу, 
„Не далеко од Новог пазара, 
„Задужбину цара Симеуна — 
„Прву бабо саградио цркву, 
„Красну славну себи задужоину. — 

Задуживање, п. Daê Зепфи еп, ођае~ 
ratio, | 

Задуживати, жујем, у. 
(фи си , ођаего. 

Задуживатисе, жујемсе, у. r. impf, 

fidh veríhulden, оһаегог, 

Задужити, им, у. pf verfhulden, eb- 
aero, 

Задужитисе, имсе, у, г. pf. fih vers 
(фи еп, ођавгог, 

impf, yers 

/ Зад -Sax 

Задупстусе ,· дубрмсе уйе; ай уби 
тис и Ч уй. 
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Задушил, ёа, но, н. п. неђеља , поз 
|, неђељник, Die armen Seglem anges 
7 Bend , defunctorum cf. задушнице. 

Задушнице, f. рі. дег етеп : Seelen 
Хад, comniemoratio деѓипсіогіш. Mpa- 
ве су задушнице у суботу уочи 
месни поклада (и она се сва неђе- 
ља, зимеђу бијеле и себичне, зове 
задушнанеђеља).. Онда обич= 
но сваки ‚човен свима мртвима 

својим, које он памти, или’ има за- 
писане у чипіули, начини по свијећу 
воштану; па све ше свијеће cas 
стави у једну руковеш и запали 
те изгоре мршвима за душу (али 
најприје мора свакоме намијени- 
ши: ова оцу; ова матери; ова 
беду, ова баби и ли. д.): Ако ли је 
близу. намастир или црква, онда 
се ше свијеће однесу тамо, и сва- 
һи своју чЧишулу да свештенику 

ше све мртве спомене на служби; H 
шу onga esaka своје свијеће запали 
кад свештеник стане спомињати, 
Потом, кад свештеник све Mp- 
тве спомене, зађу Ђаци, с леђе„ 
ном воде и с вошарицама , me 

свијеће погасе и покупе (послије 
калуђери, или попови, граде од њи 
друге свијеће и пале у цркви). На 
неким мјестима иду на задушнице 
и на гробље с попом, ше и онђе 
спомињу мршве, чаше им молитш- 
ве; пале свијеће и дијеле за душу: 

Зађсвојчитисе, имсе, v. "s рї, (Ерц.) 
диш УХарфе-ђесаирафјеи, in puel- 
lam адојезсо; | $ 

Зађести (говорисе и зађенути) , he~ 
нем; у. рї. (Ерц.) Њефеп, pono. 

Зађестисе (говорисе и зађенутисеј, 
ђенемсе; у. г. рї. (Ерц,  fleben ¢ 
bangen bleéeibén, адћаегезсо ; 

„зађе јој се купина 
„За свилену кошуљу = | 

Заерсзити, им, у. pf, наметнути 
ерезу, диђаеећи, Deu Tpirbafen zus 
werfen, obdo. serae геравићит. А 

Заечар, m: Ruinen einer Stadt am Зия 
fammenfluf Der beiden Timoë. 

Зажагрити, им, у. рї, It. j. очима, 
бецек fprühen аиб den Augen, ignem 
jaculor ex oculis, 

Зажалити, им, у, pf. Qeið empfinden y 
aegre tero; 

„Пјевала би ал' не могу сама, 
„Арагог ми је забољела глава, 
„Пак ће чути па ће зажалити — 

Зажвалити, им, у. pf. Dent Pferde 
das Unterfinn mit der да ес vers 
binden, capistro mentuin obligo equi: 

+ 
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Заждити, им, у. pf. апуйпдёп, accen- 
do: заждио из пушке, @єпег geben. 

Зажсћи, жем, у. pf. апйпфеп, iu- 
сепдо. 

Зажмурити, им, у. pf. 51111, cou- 
піүео, 

Зажуліеши, утшим, (Рес.). vide зажу- 
Кети. 

Заж 'тетшисе, утимсе, (Рес.) vide aa- 
жућетисе. 

Зажупшти, им, (Срем.) vide samy- 
Жети. 

Зажутитисе, имсе, (Срем.) vide за- 
жућепшсе. 

Зажутнӯтши, нем, у. pf. де фИф mwer- 
en, Патеѕсо. 

Зажућетисе, упшмсе, у. г. pf. (Ерт.) 
gelb erglänzen, adgilvesco (5. 5. von 
bingefdiitfeten Dufaten). 

Зазваши, зовем, v рї. rufen, laden, 
auffordern, voca, provoco. 

Зазвекстати, ећем, у. p£} erfingen, 
Зазвсчати, чим, у. pf. | resono. 
Зазвиждати, дим, у, pf. einen Pfiff 

tbun, sibilo, 
Зазвониши, им, у. pf. {äuten, resono, 
Зазивање, п. даб Auffordern, provo- 

catio. 

Зазнвати, ам (и зазивљем), у. impf. 
auffordern, provoco ; на част, гїї 
да таг einladen, voco ad coenam : 
„Љубовић ме на мејдан зазива — 

Заз.‘даши, ам, у. рї. yvermauern, muro 
claudo. ; 

Зазиђивање , п. дав ЗЗестацети, inclu- 
sio opere lateritio. 

Зазиђивати , Ђујем, v. impf, yermauz 
есп, claudo muro. У 

Зазимиши, им, у. рї. фот infer wo 

überfallen werden, und deswegen dort 
bleiben, hieme impedior, ; 

Зазирање, n. das фееђеи (des 
Pferde), aspectus pavidus, pavor, 
consternatio. 

Зазирати, рем, у. impf. feu {ейеп, 
pavide aspicio. 

Зазнати, ам, у. pf.. беюп werden, 
érfennen, conscius sum, aguosco, поу:: 
од како CaM зазнао за се. 

Зазор, ш. da Ubelanfehen einer Hand- 
tung: reprehensio, 

Зазоран, рна, но, йБе[ angefehen, in- 
famis. 

Зазреши, рем, v. pf, {фен бИсфеп, pa- 
. vide aspicio. 

Зазубица, f. Gefhwür im Zabnfleifhe 
epulis; расту ми зазубице, Der Mund 
waert mir. 

Зазујаши, јим, v. рї, anfangen ји 
тшеп s. INSUSUrTO;, 1MMUTMUTO. 

Заигравање, n. Daê Anlaufen, das Çr- 
tangen, exsultatio, 

= 

Dan Зак 10% 

Зангравати, ам, у. impf. anfangen 68 
tanzen, exsulto. 

Заигравашисе, амсе, V.T. impf. auf und 
dayon rennen, avolo ğ. 33. коњ; као 
јелен. 

Занграти, ам, у, pf. anfangen șut 
taugen, exsulto. 

Занграшисе, амсе, у. т, pf. auf und 
Davon tangen, avolo. 

Заимање, u. das Borgen, Borgnehmeit 
mutuatto. 

Займаши, ам (и заимљем), у. impf, 
богаен , mutuor. | 

Заинатитисе, имсе, у. r, pf. Чу im 
den Kopf јебем , troen, renitor: san- 
натиосе па не ће — 

Занпншачити , им, у, pf. etmas immer 
widerhþolen, semper idem vociferor = 
заиншачио ше, ишше; шта си IIIE 
заиншачио ! 

Заира*, vide рана. 
Заискати, иштем (у Босни, особи 

то по варошима, заишћем), у. рё 
verlangen, бедеђтеп, peto- 

Зайсвашисе, ишшемсе (у Босни, осом 
бито по варошима, запшћемсе), Ve 

т. рї. die баци verlangen, petos 
Заиспокој душе, auf die Ruhe Dee 

С ее[е, ut requiescat iu pace (ein Trintə 
{рсиф bei der даћа). ct, даһа. 

Заиста, гоађтђајс, уеге; gewif r 
Заисшо, f certe. 
Зантање, n. vide завашање. к ~ 

ù . $ ? s / ~ 

Заитатши, ам, vide завашаши 2 Zo Erie 
фа 2 Є Заишити, им, vide завашити. 4 

Зајазиши, им, у, рї. verwebren, Yere 
dammen, mole соШБео, 

Зајам , зајма, m, Borg, mutuum: у за- 
JAM даши, — узеши; вратити зајам 

Зајапритисе, имсе, у. r. рі. оір werdeit 
vom ğeuer, ab igne горео. 

Зајац, те. (у крајини Неготинској) vi“ 
де зец, 

Заједница, f. das Gemeinguf, 1008 
Zwepen oder тергеги gugleidh gebot 
bonum commume, 

Заједнички, ка, ко, дсетеуфа ф, 
communrls, 

Заједно, zugleih, aufammen, una. 
Заједрати , ам, у. рё vol, diht merz 

Den, denseri, ` 
Зајмити , им, V, pf. 1) окупити, пол 
ћераши кога, или што, оох fih Deta 
treiben, cogo. 2) уде узајмити. 

Зајулариши, им, vide зауларипи. 
- Завадијатисе, амсе, у, рї. (etwas 

fomifh) fih eintadijen, Kadia шеге 

den, бо јадех: 
А. Ђе ти је син? 
Б.Отишао уЗворник да се закадија, 
А; Па шта ради сад mamo > 

Б, Тимари кое код Али- бега. 
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Закадиши, им, у. рї. н. п. буре, 
кошницу, аптгаифеп, mfumo, ; 

Закађивање, n. Daê Anrauhen, infu- 
malio. 1 X 

Завађивати, Бууем, у. impf. айган; 
den, infumo. | 

Завазати, кажем, у. рї, fagen, dico, 
jubeo. t + ; 

Зақаз: вање, п. da Sagen, edictum ? 
Завазивати, зујем. у, impf. fagen, 

dico. 

Заканитисе, имсе, у. г. рї. fih ent- 
fahefen, slatuo, 

Завгнути, нем, ү, pf. betropfen, gut- 

taum perfuudu. ; 

Закаснити, им, (у Сријему и у Бач- 
кој) vide задоцнити. 

Завачити, им, у. pf. апђаѓеп, unco 
ргеһепао, 

Закачка, f. Der ©фФпефегБаЁеп, uncus 
sartorius, 

Закесериши, им, у. pf, т. j. браду, 
оті) п die Höhe heben, levo barbam. 

Закивање, n. Daê Лпјфипебен, айси- 
510, і 

Закќвати, ам, у. impf. апіфітієђеп, 
айси ао. ў 

Закидање, п. раб ерогіре еп, frau- 
datio. 

Закидатши, ам, у. impf beyortheilen, 
fraudo. 

Закинути, нем, у. pf. beyortheilen, 
дећапдо. 

'"Закибблити, им, у. pf, fäuern, aci- 
dum, reddo. 

Закисхвање, п. dag Фајтекбеп, hu- 
mectatio a pluvia. 

Закисг вати, сује, у. impf. н. п. пуш- 
ва, паб werden (vom Regen), hu- 
mector pluvia (кизна). 

Закиснути, не, у. рї. н. п. пушка, 
yom Weagen naĝ werden, шадећо a 
pluvia. j 

заклоње, n. раб Gdladjtett, mactatio : 
„Је ли веће јање за заклање? — 
Заклапање, n. з) даб Judeen, operitio(?). 

2) баё кї фе еп, осс]ивто, 

Заклапати, ам, у. impf. 1) зцдефеп, 
оре. 2) veridlieğen, claudo. 

Завлапити, им, у. pf. @©@ацт befom: 
пси, spumesco. 

Зёһлаши,һолем, у. pf. fhlachten, macto. 

Заһлетша (заклетва), f. der Shwur, 

jusjurandum. 

Завлёти, кунем, у. pf. а) einen бег 
(фпрогеп , Obtestor. 2) den Fuh an: 
beben, coepi maledicere, ехесгагі: 

„Кад заһуну, сва ce земља тресе — 

Zana muce, кунемсе, у. г. рі, fid) Рик 
сілеп Shwur verbinden, jurejuraudo 
me obstringo. 

Заһлиһшаши, Kiem, ү. pf, den Laut 
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des Срефев hören laffen, sonum рісі 
edo: закликша жуа, вила, 

Заклињање, n, Daê Befhwören, obte- 
statio. ! | 

Заклињати, њем, у. impf. Бејфтрдген, 
obtestor. t 

Заклињатисе, емсе, у. г. impf, fidy 
verfğmören, jure jurando me obstringo. 

Завлон, т. Зићифтвом, vor Wind und 
ФХедеп (frang. abris), perfugium? | 

Завлониши, им, у. pf. іфитеп voor’ 
Wind, Regen, Sonne, defendo, К) 

Заклднитисе, имсе, у. T, pf. fig 
їфйвеп, retten, defendo me. 

Заклоњање, m. Daê ©фігтеп, defensio: 
Заклоњапш,ам,у.ітрѓ, {дуйгїпеп defenso. 
Заклоњашисе, амсе, ү, r. паре. fih (фи 

men , defenso me. 
Заклоп, п. фов und Riegel, sera. 
Заклопац, пца, m, Der Dedel, oper- 

culum, 
Завлопити, им, у. pf, з) bededen, 

coniego, 2) verfhliefen, claudo. 
Закључавање, n. рад Berfdliefen, осе 

clusio, , МЕ. 
Закључаваши, ам, у. impf. verfhliez 

fen, осејадо, 
Завључати, ам, ү. pf. yerfgliegen, 

occludo. - 
Зако, m. hyp. 9. Зарија. 
Заһоватши, кујем, у. pf- vetrfhmies 

den, сопспао, 
Заковрнути, нем, у. рї. у један пуш 

занемоћи , р[оБИф erfranten , repen- 
tino morbo corripior. 

Заковрчиши, им, V. pf. H. п. pen, 
(vom реп, Hunde, Schweine) den 
©фшап in einen Krang flagen, re- 
torqueo caudam. 

Заковчавање, п. dag Buhäfeln, fibu- 
latio, 

Заһовчаваши, ам, у. impf. guhäfeln, 
fibulo. | 

Заковчаши, ам, у. pf. зиђавеји, fibulo. 
Занон, m. з) die Religion, der Glaube, 

religio: кога си ти закона? по Ha- 
шем закону шо не може бити; не 
доноси закон. 2) das beilige Abends 
mal, eucharistia: ајдемо на закон; 
данас сам узео закон. 

закоп, ш. dag Жедгариф, sepultura. 
cf. погреб. 

Закопавање n. dag Федгабеп, sepul- 
tura. А 

Заһопаваши , ам, у. impf. begraben ¢ 
sepelio. 

Заһопалін, ам, v. pf, з) begraben, se- 
реро, 2) inchoat. {фаггеп (mit фет ğu: 
fe), rado, 

Завопина, f. и, п. то је Moja гако- 
пина, der Жибкиф, Neubrum, ubi 
ego primus coepi Іарогаге. 
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Закдпитиши, им, ү. pÊ erwerben, 
acquiro. 

Закопчавање, n. vide завовчавање. 
Закопчаваши, ам, vide заковчаватши. 
Закопчаши, ам, vide заковчати. 
Заворачити, им, у. рї. einen та феп 

` Tritt thun, (fh vermicfein mie das 
Pferd Daê fih in Die Gtrånge зс. yer- 
wicfelf) impedire se. 

Sanoman, шка, ш. der Uufrritt Hinten 
ап der Фи фе, wo der Pacffoffer 2с. 
зи береп ommi. ' 

Заврајннити, им, у. pf. Krieg Begins 
пеп, bellum infero., 

Завраутинишисе, нисе, у. r. pf. закра- 
"јинилосе, её ift Krieg entfanden, ex- 
ortum est bellum, ; 

Заврашиши, им, у. pf. коме штогођ, 
einem etmas vermebren , prohibeo ali- 
qua те. 

Закраћивање, n. da Berwepþren, pro- 
hibitio. 

Закраћивати, ЖКууем, у. impf. yerz 
_ тертеп, prohibeo. 
Закрвавиши, им, у. рё. тп. j- очима, 

mit blutdErğigen Augen апеђеп , ocu- 
ium quasi cruentum defigo in aliquem. 

Закрилиши, им, у. рё unter feing Flüs 
gel nebmen, befhugen, alis tego et 
defendo: свети шеспокрили Аран- 
Беле! закрили ме крилом твојим; 

„Кад је Ђорђе Србијом завладо, 
„И Србију крстом прекрстио, 
„И својијем крилом закрилио, 
„Од Видина па до воде Дрине — 
Закрстити, им, у. рё н. п. челе, þes 

freuzen, signare cruce. Код Срба је 
и сад обичај у Србији, кад који 
нађе челе у шуми, а он изреже сје- 
киром крст на кори онога дрвета 
у коме су челе, па други послије, 
ако H нађе оне челе, неће и исјећи. 

Закруживање, n. раб Шибенсп, com- 
prehensio. 

Закруживати, жујем, ү. impf. in die 
Runde fid) zueignen , circumdo (?). 

Закружиши, им, у. pf. in die Runde 
umfaffen ; complector circumcirca. 

Закршљавиши, им, ү, рї. етен 
· Закршљаши, ам, у. pf. mern, ап 

Atrophie leiden, inedia сопзитлог, 
Закршћавање (завршКае?), n. Daê 

Befreujen, crucis incisio, 

Завршћсвати (закршћати>), ам, V. 
impf. þefreuzen (5. B. einen Baum mit 
Birnen) сгасеш incido. 

Закръаши, ам, vide забити. 
Закрђашисе, амсе, vide забитисе. 

‚ Закувавање, n. 1) рад Giefen des Уба» 
{erê ing Brotmepl, aquae in farinam 
infusio. 2) Die Фађтила zu einem Krie- 
ge, Aufruhr u. f. w. fermentatio (?) 

Закувавашисе, 
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Закуваваши, ам, у. impi. аађтен та» 
den , fermento. 

Басе, WTR 
дађфтеп, гегуго , paror. 

Закувати, ам, у. pf. 1) н. п. љеб, 
Waffer (па Brotmebl giefen, aquam 
infundo farinae, 2) H. п. Kaery ents 
tehen maen, existo. 

Заһувашисе, васе, у. r. рї. еп еђен; 
existo : закувала се навга. 

Закукаши, ам, у. pf, den Kududlaug 
ооп йф geben, edo sonum сисић: 

„закукала сиња кукавица — 
Закупиши, им, у. pf paten, Cons 

duco. 
Закупљивање, n. баё Pahiten, condus 

ctio. 

Закупљиваши, љујем, ү. impf. расе 
ten, сопдисо. 

Закусивање, п. daS Berfofen laffen, 
cum quid praebeas ad gustandum. 

Заһусиваши, сујем, у. impf. зи Ёюййе 
geben, praebeo gustandum. һусалолё 
га завусууе,а ApIUKOM му очи вади, 

Закұсиши, им, у. pf. кога, einem zu 
Foften geben, ргаеђео gustandum. 

Закуцавање, п. dag hþineinfhlâgen, im- 
$ 1015516, = 

Закуцаваши, ам, у, impf. ђіпегіпіф (а= 
` деп, immitto. | 
Закуцаши, ам, у. рї, +) þineinfólaz 

дсп, н. п. клин, immiito, 2) Борјет 
(ап Die Tpüre), pulso fores : 

„Па закупа алком на врашима — , 
Закучити, у. рї, Ђеоогефе еп, fraudo- 
закушљавити, им, у. рё} vid. закрш= 
Закушљатши, ам, у pf. ў љавити. 
Залагање, n. з) фаб Berpfånden, op- 

vigneratio. 2) доб Füttern, (eines; 
Der пїфї felbft mit Der Hand guhe 
У?ппбе Fant), pabulatio (2) 

Залагаши, лажем, v. impf. 1) оегр{ййфеп, 
oppignero. 2) füttern , pasco. 

Залагивање, п. дав ом аел (und - 
Вфтефе ), mendacia adul toris, 

Залагиваши, ryjem, у. impf. око кога„ 
оос дел und оотфтекфе ћ, menda- 
ciis et adulatione uti. 

Заладиши, ди, у. pf. Shatten merdin, 
umbra fit: пред ноћ кад залади, 
und кад залади сунце. | 

Заладнепш, ни, у. р?.{Рес.) ү Ealt were 
Заладниши, ни, у. pf. Срем.) 5 den, fri- 
Заладњепи, ‘ни, у, рї, (Ерп.)ј сезсо. 
Залабе, n. (сп.) |фасћаек Ort, umbrae: 
„Ђурађ коси по побрђу, ладоле миле? 
„Коња пење по залађу , ој aago | ој — 

Залабивање, n. das Ўафаеп Det 
Sünnenþige, remissio aestus solëriss 

Залаћиваши, Ђује, у, impf. filet mers 
den (wenn die Соппешфе паа 1), 
yemittit зе ји, 

impf. 

Сд 
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З2лажёње, п, 1) der Niedergang Der 

_ рит, occasus solis. 2) раб Berge: 

ben, Berirren, aberratio. 

Ззалазиши, им, у. impf. з) infer die 

Berge gehen (vor der Sonne) occido. 

з) þinter etwag дереп, ire post —. 5) 
verttren , aberrare. 

Залајати, јем, v. pf. anbelen, alla- 
tro > 

Заламање, n. 1) Dag Abbrechen der zu 
boben Neten, anfractio yitium. 2) Daê 

їп brshen , anfractio. 

Заламаши, ам, у. impf. з) н. п. вино- 

град, die Reben pben абртесеп, aufrin- 
go vites. 2) H. п. чеп, anbrehen, an- 
fringo. 

Залапити, им, у, pf. umjingeln und 
vor fih hertreiben, сого. 

Залсдити, им, у. pf. 5и 418 maden, 

congelo: овај Һе вјешар заледиши 
„Дунаво. 

Залсдитисе, ance, У. г. pf. gufrieren, 
сопвејата, à 

Залсжатисе, жимсе, ү. r, рї, fih Vers 

liegen (yerfigen), verderben, situ cor- 
rampi, n 

Залёпити, им, (Рес. и Срем.) vide 
залијепиши. 

Залг'тање, п. (Рес. и Срем.) vide 3a- 

лијетање. 

Залешати, лећем, (Рес. и Срем.) vide 
залијетати. 

Залстатисг , лећемсе, (Рес. и Срем.) 

vide залијетатисе. 

Зал шети, летим (Рес.јуј де залећети, 

Зал тетисе, летимсе, (Рес.) vide за- 
лећетисе. 

Залотити, им, (Срем.) vide залећети, 

Здлешити, им, (Рес: и Срем.) vide 
заљешипти, 

Залститисе, имсе, (Срем.) vide zare- 

Кћетисе. 
Залећети , лепим, у. pf. 

fliegen , 5еуојо. 

Залсћетисе, летимсе, у. г. pf. (Ерп.) 
anlaufen, aggredior. 

Залећи, лежем, у. pf. einniften, nidu- 
lor. 

Залећи, леже (говорисе и залегне), у. 
рї. ginteiden, deden (die Shuld), suf- 
ficio, ж 

Залећисе, лежемсе , у. т. рё [ih eins 

пійеп, midulor. 
Залечити, им, (Рес. и Срем,) vide 

залијечити. 

Вали", типа, ohne Хебе, ипбе фан ас, 

otiose: воденица стоји зали (fonft 

онако). 
Залив, m, Die Bay (ип Flue, oder im 

Meere), sinus. 
Заливање, n. (Срем. vide заљевање, 

Здливаши, ам, (Срем.) vide ғаљевали, 

(E pay.) ives 

208 5 ал 

Залигивање, n, das Herumfhmeiheln ¢ 
blanditio. | 

Залигивати, гујем, у. impf, око кога, 
Вегитіфтеіфеп, blandior. 

Зализав, ска, m. ein angelektes Stic, 
res adlambita (2). И 

Зализаши, лижем, у. pf. ашефеп , ad- 
lambo. Ево 
е п. Daê Anleden, adlambi~ 

10 (: ). ; а | 

Зализиваши, зујем, у. impf. ап[ефеп, 
adlambo. j 

Залијепиши, им, у. 
ben, oblino. 

Залијетање , n. (Ерц.) 1) das Anflies 
1 деп, адуојано, 2) Бег Anlauf, impetu 
далијеташи, ehem, у. шр, (Epu. 

anfliegen , коте едеп, 5еуојо, 
Залијстатшисе, ећемсе, у. г. impf. 
ү. (Epy ) anlaufen, impetum facio. 
Залијечиши, им, у. pf. (Ери) uheia 

den, claudo vulnus sanande, | 

Залити, лијем, у, рї, 1) begieğen, ir- 
rigo. 2) їо ergiefen, redundo. 

Залог, m. das Pfand, pignus, 
Залога, Ё 1)die Berpfändung,oppigneratios 
дао у sasory.2)ein WMerfblatt im Dude. 

Залогај, ш. der Diffen Brot, bolus (66105): 
не ма љеба ни залогаја. 

заложити, им, у. pf. 1) füttern (einen 
Krüppel), pasco; оди да заложимо 
мало; заложи мало љеба: ! 
„Ког јунака у животу нађе, 
„у мие га студеном водицом, 
„далије га вином првенијем, 
„И заложи љебом бијелијем — 
2) оегрѓапдеп, oppignero. Ф 

заломити, им, у. pf, 1) виноград, 
Беђашеп, гезесо. 2) н. п. чеп, апбтефеп, 
anfringo. 

Залудан, дна, но, müffig, unnüg, 
otiosus. 

Залудети, дим (Рес) \ vide залуђе- 
Залудипи, им (Cpe) f ти. 
Залуду, vergebeng, frustra, 
Зал hemu, дим, у. pf. (Epig) bethi» 

геп, decipio, 
Залупати, aM, vide забити, 
Залушаши, ам, v. pf, заћи с пута, 

Den Wea verlieren, fich verirren, ађегго z 
„Ил je Ђегођ с пуша залушала — 
„Ако буде с пута залушала, 
„Да Бог даде да ме скоро нађе — 
Залучивање, n, dag Abjondern, дав 

Gntwobnen (Abfegen) Der Låmmer, 
Kälber, Fertel, ablactatio, Bon Sins 
dern faat man одбити, 

Залучивати, чујем, v. impf. и п. јагањ» 
А це од оваца, аб\ебеп, ађјасто, 
Залучити , им, у. pf. entwöpnen, abs 

јеђен , ablacto. i 
Dany HMH, им, ү, pf. улући Сијелога 

pf. (Ерп.) verfleis 
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К ай; 

лука, па залучити каково јело (по- 
мијешаши га с јелом), нао н. п. 
комбост, папулу, блишву, NAMH- 
је, воношиње месо, и M. д. 

` Ваљевање, n. (Ерц.) Das Ведефел, irri- 
gatio. і 

Заљевати, ам, ү. impf, (Ерп,) бедіе: 
fien, irrigo. ~ 

им, у. рї, (Ерп.) vom 

Gommer престаЏеп, irgendwo bleiben, 
überfommern, aestatem ago (transigo), 
aestivo. 

Замаглити , им, у, рї. Rauh maten, 
einen Хаифпебеї um fih Der verbreis 

ten, femuni facio ex fistula, Замаглио 
ао пас испод репа. 

Замазати, мажем, у. рї. јијфинетеи, 
Perf mieten , oblino. 

Замазивање, п. рад 9Зег{фтїєгеп, ob- 
Jitio. : 

Замазивати, зујем, у, impf. дет фине 
теп. оріһпо. 

Замаивање, n. Daê Мивђоген, adductio 
brachii. ; 

ад исо brachium. 

Замакање , n. даб Cinmeihen, бини 
Een, immersio. | 

Замавати, мачем, у. impf, eintumfen ; 
immergo. 

Замавнуши, нем, vide замаћи. 
Замама, f: Ме бос реје, esca 

Schweine, Hunde ап fidh zu loden). 
Замамиши, им, у. рё. anlocfen, аШсіо: 

замами псешо да не иде у планину 
за чобанима. а пи 

Замамљивање, о. Daê Loden, allectio, 
.  адезсаћо. А 
Замамљивати, љујем, у. impf. loden, 

·" аНесћо. 
Замандалити, им, у. рї, превући ман- 

дал преко врата, баз Thor mit ei- 
nem Ballen verriegeln, obice claudo ; 

»Ал. капија прота затворена, í 
„затворена и замандаена — 
Заманиташи, ам, v. pf. auf dumme 

Urt fih оегісгеп, aberro stulius, 
Заманути, нем, у. pf. auSbolen um zu 

fdlagen, brachium adduco. 
Замаћи (говорисе и замакнути), Ma- 

кнем, у. рї. fih dem Blide еп међе 
 «епетифеп), subduco me oculis: zama- 
че (или замче) за брдо: 

„Мад замакне у Нови с ђевојком — (а 
Замашај, m. ein Hib, ictus. 
замашан, шна, но, fhmwingbar (fo fhwer, 
Da man её, um её зи береп, {фтріндеп 
muf), ропӣсгоѕцѕ, H. п. мач, нож, 
дрво, сабља. 

Замедиши, им, у. pf. (mit Honig mür- 
Замедљати, ам, у. pf. f zen, melle concio. 
Замена, f. (Рес. и Cpem.), у1де- замјена. 

~ 
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Заменїк, т. (Рес. и Срем.) vide 3a 
мјеник. 

Заменици, им, (Рес. и Срем.) vide 3a- 
мијенити. 

Заменитисе , имсе, (Рес. и Срем.) vido 
замијенишисе. 

Замера, f: vide замера. 
Замеравање, п. vide замјеравање. 
Замераваши, ам, vide замјераваши. 
замеравашисе, ам, vide замјеравағ 

тисе. 
Замерање, п. vide замеравање. 
Замерати, ам, vide замеравати. , 
Замератисе, amice, vide замерава- 

шисе. 
Замерити, им, vide замјерити. 
Замеритисе, имсе, vide замјеритисе; 
зЗамесити, им, (Рес. и Срем.) vide за- 

мијесити. 
Замести, мешем, v. vf. т) Ёеђгеп (das 

Uusfepriht in den Wintel), сопуегто, 
2) vermehen (mit ©фпее): sameo sje- 
шар nym. 

` Замести, мешем, у. pf. umrühren (mis 
Замахвапи, маујем , у. impf, ацёбоїеп, _ {феп) mit рам ©0191, miseeo, н. п. 

замео као свињама. _ | 
заместитши , им, у. pf. (Рес, и Срем.) 

m. j- шшап, сї. банашисе. 
Замеш *, m. die Ungelegenbeit, Beitvers ` luft, molestia: уврашисе в мени ако. 

ти није samem; samem ши је, до- 
вати ми то. 

Заметак, тка, m. бег еге Anfang eis 
sner Fruğt, foetus, embryo. 
Заметање, р. 1) dag UAnzetteln, ехсі- 

tatio. 2) Daê Erwerben, acquisitio. 3} 

Das Heben іп Die Höhe, раб tebiete 
auf die SHultern, sublatio. 

Замстати, мећем, v. impf. 1) анје= 
teln, excito, н. п. крајину, кавгу. 2) 
erwerben, acquiro, н. п. коза, ева-. 

па. 5) на раме, auf die Зфиеги las 
Den, tollo in humeros. 

Заметатисе, мећемсе, у. т. fr. ents 
ереп, exorior. 

Заметнуши, нем, у. pf, 1) anșetteln o. 
excito. 2) erwerben, acquiro. 3) auf 
Die Gdulfern laden, tollo. 

Заметнутшисе, немсе, у. r.. pf. entftes 
реп, ехогіог, м. п. замешнула се хав= 
га, дијеше. 

Замешивање, п. (Рес. и Срем.) vide 
замјешивање. 

Замешивати, шујем, (Рес. и Срем.) 
vide замјешивати. . 

Замешшање, n. (Рес. и Срем.) cf. бач 
натнсе. 

Заменипаши, ам, у. impf. (Рес. и Срем.) 
cf. банатінсе. . и 

Замијснити, им, у. pf. (Ерц.) егјевепа 
compenso: замијенити своју главу a, 
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HI. j. кад човек убије непријашеља 
прије него погине. Србљи кажу да 
је штета и срамота (једни веле и 
гријота) погинуши не замијенивши 
своје гларе. 

Замијснитисе, имсе, у. г.'рќ. (Ерц.) 
1) fein Leben theuer verfaufen (јешеп 
Teind umbringen, ehe тап felbft aud 
ftirbt), hostem оссїйо, ante quam ipse 
moriari, 2) abgelğfet merden, а statione 
теседо , гесгеог. 

Замијесити, им, у. pf. (Ерп.) dag Brot 
аптасфеп , misceo aquam farinae. 

Заминути, нем, у. pf. fih дет Brige 
eutrigen, зартоуеог , subducor oculis. 

дамислипшсе, имсе, ү. r. pf. ћф in 
GeDanfen yertiefen, immergi medita- 
tione. 

Замицање, n. ме (бпїтїйипд, subdu- 
спо. 

дамицати, ичем, у. impf. епігйбеп, 
заиђтшоуео. 

замјена, f. (Ерп.) Der (аб, die Ber- 
{теїипд, vicariùs : мајка је себи po- 
дила замјену. ~ 

Замјенћк, m. (Ерц.) der Kamypfheld 
(frang. le champion), Der Kämpfer für 
einen andern, pugnator i 

„Jaan за се маБи замјеника — 
Зам;ера, f. (Ерп.) мени се чини да се 

ова ријеч не говори у Србији ни у 
Ерцеговини, него само по Сријему 
по Бачкој и по Банату, и то по- 
највише по варошима) рђав Uebel 
nehmen, Die Beleidigung, offensio, 

 Замјеравање , n. (Ерп. cf. замјера) bas 
Uebelnepmen, acceptio ia malam par- 
iem. 

дамјеравати, ам, v. impf. (Ерп. cf. 
замјера) коме, übel nehmen, suc- 
censeo. 

За мјераватисе , амсе, у, r. impf. (Epig. 
сї. замјера) коме, или вод кога, 
iiel anfommen bei einem. 

Замјсрање, n. vide замјеравање. 
Замјерати, ам, vide замјеравати. 

Замјератисе, амсе, vide замјерава- 
тисе. 

Замјерити, им, у. pf. (Ерђ. cf. замје- 
ра), übel nehmen, accipio in malam 
partem. 

дам)еритисе, имсе, у. г. pf. (Еру. cf. 
замјера) ацё der Фиш tommen, dis- 
plic ео, 

Замјестити, им, у. pf. (Еру.) m. j. 
штап, cf. банашисе. 

Зам,ешивање, п. (Ерп.) daf аптафеп 
бсё Broteg, panis mixtio, 

дам)}еш!!вати, шујем, v. impf, (Ерп.) 
asé Brot аптафеп, farinam пизсео 
ациа, 

Фамјештшане, u. (Ерл) cf, баналисс« 

үл А А 5 
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Замјештати , ам, у. impf. (Ерц.) me 
j]. штап, cf. банашисе. 

Замладишисе, дисе, у. pf, н. п. рана, 
fich {фНебеп, vernavrben, elauditur vul- 
nus ibique caro ‘quasi јчуепеѕсії 
(млад). | | 

Замлађивање, n. Dag Bernatben der 
Wunde, claesio vulneris. 

Замлађиватисе, Ђујесе, у. т. impf. зү». 
рейен, clauditur vulnus. ; 

Замлажење, n. Daê Unmelfen, admulsio. 
Замлазиши, им, у. impf. anmelfen, ad- 

mulgeo: замлазити јагње нејако, — 
млијека коме у око, 

Замланшти, им, у, pf. (daş Beil) abs 
Питрѓеп, um её dann зи |фактен, (по-. 
врашити) гећипдо, daher von einem 
Dummen : дамлапшо га Бог, па не 
повратио. ўор 

Замна, f. ријека у крајини Негошин~ 
ско) (ушјече у Дунаво ниже Брзе 
паланке). jA : 

Замолищи, им, у. pf. кога, eine Bif- 
fe рип ап wen, rogo quem. 

Замолитисе, имсе, V. г. pf. коме, еј» 
ne Bitte thun ап wen, rogo quem, 

Замотавање , n. ђаз Ginmicfeln, invo- 
lutio. ~ 

Замотаваши, ам, у. impf. einmidelna 
involvo. 

Замотати, ам, у. pf. einmiğeln, in- 
volvo. 

Замотрити, им, у. pf. erfehþen, erblis 
čen, aspicio. | 

Замочити , им, у, pf. eintunfen, mergo. 
Замрачиши, им, у. pf. vetdunfeln ; + 

scuro. Д ' 

Замрачитисе, suce, v. г. pf untek 
werden, об5сигог. 

Замрёти, ем, замръо, (Рес, и Срем.) 
vide замријети. 

Замрзити, им, у. pf. на Kora, begin: 
пеп $ц рајем , feind merden, соері 
odisse. 

32 мрзнути, нем, у. pf. gefrieren mas 
hen, congelo. 

Замрзнутисе, немсе, ү. г. pf. gufries 
ren, congelor. ] 

Замријеши, рем, замръо, у, рќ..(Ерп.) 
апё{їетбеп, exstinguor, interco: замр» 
ла кућа, село. 

Замркнути, нем, vide замрћи, 
Замрљати, ам, у. pf. übertündhen, übers 

treichen, obduco. ns 
Замрмлати (замрмљати), ам, vide 

забрблаити. 

Замрсак, ска, m. etwas yverwideltes 
(5 B. Zwirn), impeditum quid, tris 
cae ۰ 

Замрсити, им, у. pf. yerwideln, in- 
trico. 

Qavpku, (говорисе и замрнмуцлл), мра 
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жнем, ү. pf. чот Duntel überfallen 
werden, und niht weiter reifen, cre- 
puseulo retineor; daber замркао a не 
свануо yon einem Berfhwuadenen. 

Вамрцање, n. Daê Зисиф и еп, wegen 
der Dunfelheit. у | 

замрцати, мрчем, у. impf. Der Däm=- 
' merung wegen gurüdhleiben, retineri 

. стеризсијо. | 
Замрчити, им, У. рї. (fhergweife) aufs 

` Чфтеібеп, adnoto, іп chartam conjicio, 
Замршивање, п. баё Berwirren, per- 

turbatio , perplexio. 
· Замршивати, шујем, у. impf. yerwir- 

ren, turbo. 
Замукнуши (и замући), нем, у. рї. 
юекитїйеп, obmutesco. 

Замукнушисе (и замућисе), немсе, 
у. r, pf yerfunmen, obmutesco : 
»Мучи вило, муком се замукла — 
„Мучи мајко, замувласе — 

Замусти, музем, у. pf. н. п. теле, 
кад не може да се, Milh апте ееп 
für ein junges Thier, раб nicht felbft 
{аидеп fann. 

рамушиши, им, у. pf. trüb тафеп, 
turbo. 

Замући, мукнем, vide замувнути. 
| vide замукну- 

тисе. [ 
° Ванадиши, им, у. pf. н. п. сјекиру, 

мошину „ Verftäplen, сћајуђе denuo 
induco. : 

Занаш *, m. da HandDmerfE, ars: 
Занатак, шка, діт. №. занат. 
ааш * ш. der Handwerfer, opi- 

ex. 1 

Занемоћи, могнем, у. рї. разбољеши-. 
се, егёгапёеп, morbo corripi. 

Занёти, несем, м и Срем.) vide 
занијетши. у 

Занећаши, ам, у. pf. gora, tinen jum 
Ausfhlagen beffimmen , indem шап, 
auf Der Antrag eines Dritten, wie ein 
Оеротафбабек {Таш feiner fagt, Daf 
er efmas піфё mofle (да не ће). 

Банијети, несем, занпјо (занијела , ло), 
у. рї. (Боп) з) занијеши што за 
куһу, Dinter etwas tregen, fero post. 
2) verftagen, aufero: занијела га BO- 
да, воњ, младост. 35) те führen, 
ибетђа еп, in rationibus fallo, н. п. 
занијо ме 10 грозна. 

Зановст, f. (Рес. и Срем.) vide зано-. 
вијети. 

Зановетање, п. (Рес. и Срем.) vide за- 
новијетање. бщ ак 

Зановсшати, ам, (Рес. и Срем.) vide 
зановијетати (4 Fant hn . 

Зановијет, f. (Ерп.) Seifflee, cytisus. 
Зановијетање, п, (Epı.) Daê Plapern , 

blateratio. 

+. minatus. + 
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Зановијетати, ам, V. impf. (Ерт) plas 
pern, blatero. 

Зановтице, f. pl. die Nagelwurzel, ра- 
топусћла. 

Заносити, им, у. fr. 1) vertragen, де 
fero, aufero. 2) mit einem Фегіфіг?еғ 
пеп Accente fpredjen, diverso acceutu 
loquor : | 
„Латински му говори, , 
„Арбанаски заноси. — 
Заноћити, им, у. рё von бег Naht 

überfallen irgendwo bleiben, регпосїо.. 
Заношёње, n. 1) баё Beriragen, dela- 

tio. 2) Der verfhiedene Accent, accen- 
tus proprius. _ 

Зањ (m. ј.,за њега), für ifn, hinter ihn, 
post illum, pro Шо. 

Зао (comp. горя), зла, ло, bfe, fhlimm,. 
malus. 

Заова, f. (у Сријему и у Бачкој завај 
мужевља сесшра, те Вфрадела 
(рев ОЛапив Swefter), glos. 

Заовин, на, но, Der Sdwägerin, gloris. 
Заовина, f. dim. №, заова. 
Заод, та. а) Der Niedergang, оссазиз; 
„Када буде мјесец на заоду, 
„А. даница звезда на истоку — 
2) der Ubtritt, secessus (latrina). 5) то: 
ми је на заод, бад ift аифес meinem 
Weqe, extra viam, де via. 

Забдиши, им, у. impf. 1) niedergehen, 
. occido. 2) urhergeþen, ађегго. cf. 3a- 

лазитпи. 
Заодно ми је, ang дет Wege, deviuia 

est. 

ЗабБёье, п. dag Gehen hinter, reces- 
sus post-, cf. залажење, € 

Засвупиши, им, у. pf. gufammentreis 
беп, vor fih регебтејреп, cogo, ago. 

Засстајање, n. Daê Зи ебеп, ге. 
moratio, remansio, 

Засстајати, јем, у. impf, gurüěbleis 
ben, тетогог. ` ; 

Заосшати, anem, у. pf. зе Гефен,. 
тештогот. 

Заоштрдвање, n. das Zufpigen, саси~ 
minatio. 

Заоштраваши, ам, у. impf. ¿ufpigen, 
састао. 3 

Заоштрити , им, у. pf. zufpigen, аспо. 
Заоштрљат , ша, шо, зидејр ве, acu- 

Запад, m. бег ееп, occidens. 
Западбње, „а. дав Falem hinter oder iw 

etmas, casus post vel in aliquid. 
Занадаши „ам, у. impf. т) falen hins- 

fer pder in, etwas, cado: post. aut iw 
quid 2) gerathen (5. B. in Sefangenz 
{фа{ї), cado, T 

Западнутаи; нем, vide запасти. (Uc û 
Западња, ња, ње, weftlih, occidentalis, 
Заназити, ниму у. рї. з) Пераетрипен, 
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adamo. 2) þemerfen, observo, con- 
spicio. 

Запаивање, n. dag Andampfen, adva- 
poratio. 

Запаивати, паујем, у. impf. andam 
pfen, адуарого. j 

Запалити, им, у. pf. т) angünden, in- 
cendo, 2) запалио пјешице (чак) у —, 
petere coepit celeri gradu. | 

Запаљивање, п. das Anzünden, Sen: 
деп, incensio. / 

Запаъиваши, љујем, у. impf, angina 
den, incendo. ; 

Запамшиши, им, у. pf. gedenfen, im 
Gedûbtnif haben, memini. 

Запануши, нем, у. pf. anbfafen, адћо. 
Запапритши, им, V. pf, pfeffern (mit Xn- 

dianifhem Pfeffer), condio сарѕісо an- 
nuo Linn. ; 

Запара, f. die Sdhmwüle, tempestas fervida. 
Чапараваье, n. dag Reinigen mittels 

heien Wafers, purgatio ope aquae 
їегу1дае. | 

дапараваши, ам, у. impf. н. п. буре, 
mit ђе ет Waffer reinigen, purgo aqua 
fervida. 

Запарити, им, у. pf. и. п. буре, mit 
ревет Waffer reinigen, purgo aqua 
fervida. 

Згпасаши, пашем, у. pf. in Hanfen 
Игђеп, agmine incedo: запасале козе 
преко стране; запасала војска око 
села, итипае[и, circumdo. 

Запасти , aguem, у. pf. з) fallen hinter 
oder in etwa, cado. 2) gerathen (їп 
Gefangenfhaft, cado. 3) занао снијег 

до кољена, ift іп Menge gefalen, 4) 
ап{аПеп, gu Theil werden, obtingo. 
Запало циганину царсшво, па обје- 
сио свога оца; 
„Што ће мени момче Бијограче, 
„Кад ми може запаспу Сарајевче — 

Запатак , тика, m. да$ Erworbéne (z. V. 
an Bie), acqaisitio. 

Запатити, им, у. pf. што, Ёоттеп 
+ ебрав, acquiro. cf. замешнути 2. 

Запаћање, n. раб Grwerben, acquisi- 
tio. cf. замешање 2, 

„Занаћаши, ам, у. inpf. erwerben, ac- 
quiro. cf. заметати 2. 

Запсвање, д. (Рес. : Сред. 
јевање э ис 

Запевати, амф ( 
кайн а. 

Запевати, ам, 
певати. ~. 

Запевка (зап? 
de запјевка 

рей.) vi- 

дапенипи, и, „ ‚) vide за- 
пенити. АА rere Ф . 

"ја тенуши им, (Рес. и Срем.) vide ~ унш ; ИЗ, Бр ред ) 
гапјенуш әт, ‚жак ҮҮ 

е запи;2 

ora 
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Запёти, пнем, у, pf. 1) апранпеп, in- 
teudo, н. п. пушку, стријелу. 2) fies 
(еп biciben, нарефог, et 5) Bos 
färtig iwerden, elatus бо. _ | 

Запетљавање, и. dag Зийе&їеи, Zus 
fngpfen, conclusio per nexum. 

Запетљавати, ам, у. impf. gufnüpfens 
сјапа о. 

Запетљати, ам, у. 
do per nexum. 

Запсћисе, печемсе, у. т. pf. fi vers 
bacen, durius coquor. l 

Запсчашигаи, им, у. рї. verfiegeln, obs 
Signo. К o 

Запечаћавање, n. dag Berfiegeln, ob- 
signatio. СУ | 

Запечаћавапш, ам, у. impf. verftegeln, 
obsigno. ; 

Запиздити, им, у. pf. Den Mund zum 
Weinen verziehen, deduco os ad fletum. 

Запијевање, n. (Ерц.) Баг Зиђереп des 
Klagaefangs, inchoalio maeniae. ? 

Запијсвати, ам, у. impf. (Ерц.) Den 
Ўодаеѓапа апђеђеп, naeniam 1псһоо. 

Запињање, n. з) баё Anfpannen, inten: 
sio. 2) Bas Отефен Чеси ап einem 
Hindernif, impeditio. 3) раб Фофјађг 
ren, superbia. 

Запињати, њем, у. impf. 1) {раппеп, 
intendo. 2) fteen bleiben, impedior, 
3) bofûrtig werden, efferri. 

Запињаиа, f. дрво (као штапић', шта 
жене запињу вратило (код разбоја), 
ein Бреттаво, етта Бетибо 
(8 B. beim УЗебестиђ), ге пасијит, 

Запирање, n. da Зиђрегтеп, осс1изїо, 
Запирање, n. Daê Зидрајфеп, Ubwa: 

{феп, ablutio. 
Запирати, рем, ү. impf. yerfperren, 

осејидо. | 
Запирати, ам, у. жйћрЁ їн. п. дијете, 

абтраіфеп, ађјио. | 
дапис, m. ein ХаПдтоп, carmen (ѕіс- 

num) magicum. cf. амајлија. 
Записати, ишем, у. pf. 1) ац{{фгеї» 

ben, consigno. 2) н. п. од грознице, 
од главе, од бјесноће и т. д., eis 
nen Жайётап {фсєїбеп, exaro сагшец 
magicum, | 

Записатисе, ишемсе, у. r. pf. fidh ац{: 
fhreiben laffen, 3. B. zum Militär, 

' do nomen. 

5аписивае, п. т) Daê Auffhveiben, cons 
signatio. 2) дав Хифтебеп von За» 
limanen, conscriptio schedulae ma- 
gicae,. 

Записивати, сујем, у. impf. з) aufs 
ihretben, consigno. 2) н. п. од rpo- 
знице, од главе, (einen Запбтаа) 
fhréiben, scribo schedam magicarn. 

даписиветисе, сујемсе, у. г. їшрї. fh 
anih reiben Таеп, до nomen, 

рї. zufnüpfen, сјац= 
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Запитисе, пијемсе, у. r., pf. fih vers 
lieren şum Trinfen, abeo bibitum. 

Запишавање, п. раб Hineinpiffen, im- 
mińctio, ) 

Запишавати, ам, у. impf. þineinpiffen, 
inımingo. ; 

Запішати, ам, ү. рї. tinera im- 
у mingo. 

Запјевати, ам, У. Pf (Epy) anfangen 
şıt fingen, coepi canere. 

Запјевка (запјсвна), f. (Ерц.) die Todten= 
flage, паепта. 

Запјенити, им, у. pf. (Epu) фдитенп, 
Запуенушиши,им, V: рї.(Ерц.)[ spumo. 
Заплавепи, вим, (Рес.) 
Заплавиши, им, (Срем. t вљеши. 
Заплавиши, им, у. рї. austreten, über- 

{фюетшеп, inundo. 
Заплављешт, вим, у. рї. (Ерц.) blau 

werden, Птезсо. 
Заплављивање, n. Dag Blanwerden, li- 

vor тастртеп5. 
Заплављивати, љујем, у. impf, blau тег: 

den, livesco (&. B. Trauben, Pflaumen), 
Заплакати, лачем, у. рї. aufweinen, 

coepi plorare. 
Запламтетисе, амтимсе, 

VES Вее.) aufs 
Запламтитиєе, ампшимсе,{ flammen , 

v: ғ pf. (Срем.) exar- = 
Запламћетисе, амшимсе,{& desco. 

vir pe (Ерп.) 
Заплашити, им, 

terreo, БОЙ ВИ 

Заплеати , ам, (Рес, 

у. рї. еп фтефеп, de- 

E 
A em.) vide за= 

пљеатия4 сла ИУ 

Запленитћ, им, (Ерс, и Срем.) y 
заплијенити 

Заплести, леже, у. рї. аг, 
repleeto. 

даплёсшисе, лешемсе, у. r. рї. fih 
vermwideln, ипрефог. 

Заплетање, п. das Зићефееп, plexio. 
Заплешаши, лећем, у. impf, ен Пефееа, 

plecto. 

Заплешатисе, ећемсе, у. r. impf. fi 
ы pedio. 
ёпливаши, ам, у. pf. пенуфи и 

~ méni u in aquam. 
Заплијенити, им, у. pf. (Ерп.) gufam= 

menplündern, populando. сопгего. 
Эапљачкапши, ам, vide 3 запли}енити. 
дапљеати, ам, у, pf, (Ерц.) bineins 

flagen, паті 
Запљўвање, n.“ 

sputio. 
8 и игрећен , in- 

Запљувапи, љујем, у. pf. Sineinfpus 
сеп, тозрпо. 

дапљуваши, ам, у. impf. біпеіпїрисфеп, 
inspùto. 

даповсдање, و п Ср т.) vide за» 
роријед и > 

vide запла=`“ 
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Заповедати, ам, 
заповиједати. 

Запсведити 
виђети. 

Зеповедноћк 
повједник. 

Заповедница, 
заповједница. | 

даповсст, f, (Рес. и Сре 
повијест. ورم gis 

Заповиђеши, дим, 
шо, бетереп, сое 

Заповиједање, n. (Ерц.) das %еѓе5 еп, 
‘jussus. 

Заповиједати, ам, v. impf. (Ерп.) be- 
fehlen, Га 

рем.) vide 

) yide zaro- 

(Еру) коме 

Заповијест, f. (Ерц.) der Befehl, jus- 
515. 

Заповједик, m. (Ерц.) der фи Вејеђен 
þat, cujus est imperium. 

Заповједница, f. (Ёрт.) Die зи Бејеђ еп 
þat, domina. 

Заповрнуши, нем, у: pf. immer wieder 
ğurucfommen auf etmas, repeto. 

Запожарити, им, у. pf. abbrennen (3. B. 
оеп Wald), ignem immitto (silvae). 

З$апбзнашисве, асе, v, г. pf. (ст.) ers 
Fannt абекбет,' appareo, agnoscor: 
„Док се бијел данак аи -— 

. рї. повика- 
пи: помагајте! ди эйе! rufen, au- 
хап iînploro. 

Запонци, naia, m. pl. Art Hemdårmel- 
verzierung. 

Запбпасти, падием, v. pf. niġt 108: 
laffen mit Gefdwäg, non dimitto (non 
missura) eutem nisi plena cruoris hi- 
rudo. 

Запдпиши, им, у. pf. 1) ит Priefter 
weihen (einpopen), сопзесго sacerdos 
tem. 2) daper (волі): einen bei реп 
Haaren friegen (wie der Bifhof den 
Candidaten) : запопићу ja шебе! uy- 
ва]се да ше не запопи, 

Запопишисе, имсе, у. r. рь fidh zum 
Pricfter weihen laffen, geweiht wers 
den, consecror sacerdos, a 

Започетшак, mka, n. der Anfang, inis 
tium. 

започети (започети), чнем, у. pf. бег 
ginnen, coepi, incipio. 

Започетисе (започеписе), чнемсе, у. 
г. pf. beginnen, coepi, incipior. 

Започињање, n. das Beginnen, initium, 
Запдчивапш, њем, ж. impf, beginnen s 

molior. 
Запдочињатисе, емсе, у. r. impf. Deg 
ginnen, agor. 

Запратиши, им, у. pE verjhiden , 
maudo. 

a e п. Daê irii aman= 
а о, 

0 

2 
А? 
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Запраћати, ам, у. impf. vetfdifert , 
amando ~ ak 

Запрашити, им, у. pf. Staub erregen, 
pulverem ељецо. „^а #, 

Запрдели, дим, (Рес.) vide запрђети. 
у Запрдивање m. Баз Ја Dreinfragen, 

interpellatio molesta. À 
Запрдивати, дујем, у. impf. отуда) 
Гане Fragen thun, moleste quaero. 

Barf AHI AM ,„(Срем.), vide, запрђе- 
пи. рим 

Запрђети, запрдим, у. pf. (Ерп.) ({фегу+ 
Баје) binterz |есеп, hineinjteden, in- 
sero post — 

Запрегнути, нем, vide запрећи 
Запрегнутисе, немсе, vide запрећије. 
"Запрезање, п. раб @йгїєїп, Офицеп, 
За фи тен , стасНо, accinctio. 

Запрезати, жем, у. impf, gürien, yor- 
fhiirgen t praecingo. 

Запрет, т. mif {фе þededtes Feuer, 
ignis cinere contectus, 

Запрешати, рећем, у. pf. н. п. Bar 
тру, mif Uidhe zudeden, contego ci- 

пеге: запрећи јаје у вашру, нека се 
испече. 

мы ст затоа ИО Срем) 
Запретити, им {Р 

запри]ептигпиәр»з- 
ФапреКи (товорисе и запрегыўти), pe- 

THEM, у. рї. н. п. скушё, руваве, 

fhürzen, ап{їфїїгдөй, succingo. 
Запрећисе (говорисе и запрегнутисе), 

прегнемсе, у. r. pf. fih auffhürzen , 
5исс1пр1. 

запречати, ам, (Рес, и Срем.) vide 
запријечапн. 

Зап Зар ^ OR, 

Запсивање, n. das {дїшрїїфе Жеђеп, 
praefatio obscoena, 

Запсиваши, ам, у. impf. fhimpflih rea 
den, obscoena praefari, | | 

Запсбвати, сујем, у. pf. фитр тез 
den, obscoena praefarı, ut est јебем 
My. 

Запт *, m. die Зифе, disciplina. 
заптити, им, у. pf. іп Зифе halten 

соегсео. . 

Запћёње, п. die Зифе, disciplina. 
Запустити, им, у. pf. veriaffen. desero, 
дапуститисе, имсе, у, г. рї. fid vers 

wahrlojen, negligo ще. 
апушавање, n. das Berftopfen, ob- 
turatio. 2 

Запушаваши, ам, ү, impf. џеећорген, 
obturo. 

Запушач, m, der Gtöpfel, obturaculum. 
Запушити, им, у. pf. 1) зачепити, 

yerftopfen, обђшто. 2) запрашити, 
taub erregen, excito pulverem. 

Запуштање, n. dag Berwabhrlofen, dex 
5ег 10. | , Н 

Запуштати, ам, у. impf. yerwahrlos 
jen, desero, negligo. 

Запуштити, им, vide запустити, 
зар, 1) eine Partikel, иш gu fragen: 

efwa, попце? ап? num? пе? Зар ти 
е знаш? Зар ће и он доби? Зар 

има? 2) etwa, ъіеПеіфе, ni fallor, ut 
puto: доћи ће зар и он; има зар. 

Заради (за ради), ши — Willen, ob, 
ргорїег, рег: заради Бога. 

Зарадити, им, у. pf. verdienen (dur 
406016), ргошегео. , 

фараБиваве, n. der Berdienit quae- 
4 

А ође тюн и 
дапречити, им, (Рес. и Срем.) vide Ек; аши, М, NY. impf. verDies 

X запријечили. 
Запрњити, им, у. pf. einbrennen, in- 
_ coquo farinam. 
Запријеши, рем, запръо, v. pf. (Ерт) 

jufperren, claudo. 
Запријёшиши, им, у. pf. (Ерц.) тїї 

Drohung verbieten, interdico. 
Рапријечати, ам, v. pf. (Ерт) н. п. 

опанан, регћефеен, transverso plecto. 

Запријсчити , им, у. pf. ЏЕрц.) уске» 
geln, pessulum obdo. i 

Запросити, им, у. pf. m. j. ђевојку, 
freien, werben um ein Mådden, peto, 
ambio, procor puellam. 

$апрошити, им, у. pf. jum прота таг 
феп, сопѕесго ртоћоргезђућегит, 

Фапротопопити, им, у. pf. gum про- 
monona gamen, сопзесто protopres- 
byterum. 

Запруђе, п. село вод Дриме (под Ao- 
зницом), qleibfam Düntlirhen. 

Фапршвка, f. die Ginbrenne (2), quad in- 
води ит сро (farina et butyrum). 

пеп, quaestu lucror. 

Заранити, им, у. p£ ernähren, vorm 
Berhungern [ејивеп , а fame prohibeo. 

Заранипшсе, имсе, у. r. рё, fih des 
Hungertodes егтрергеп, famem depello, 

Заранци, нака, m. pl. die Zeit vor der 
Dämmerung, tempus ante сгери$сцу 
lum: дошао око заранака. 

Зарањивање, р. раб ($гпйфгеп, susteny 
као. 

Зарањивати, њујем, у. impf. еспађа 
ren, sustento. 

Зарањиватисе, њујемсе, у. r, impf, 
fih ernähren, sustentor. 

Зарар *, m. vide шета: продао сам · 
на зарар. У м 

Зараривање „Ж. vide губљење 1. 
Зараривати, рујем, vide губити 1. 
Зарарити, им, у, pf. штетовати на 

каквој трговини, verlieren, Schaden 
haben (im Handel), damnum facio. ) 

Зарастање, m. das Berwahfen, ex- 
olitio, ч „А Po „м 

ә ` 
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Зарастати, ам, у. impf, џеттафјен, 
ехојевсо, 

Барасти , стем, у. pf. vermabfen, ex- 
‚ ојезсо, 

Зарђати (за-рбаши, зађрђати '), ам, 
«w: pfèwestojten, rubigine тадасог. 

фареёдиши, им, у. pf. пай) Der Reihe 
деђећ, cx ordine ргоггефог: зареди- 
ла болест по селу; заредио од Ey- 
Ке до куће. 

ЗареБивање, п. Daê Gehen nah Der 
Reihe, progressio ex ordine, 

дареБиваши, Бу]ем, v. impf. nah Der 
Reihe дереп, ех шг ргодгедог , 
5025801. 

дарежаши, жим, у. pf. Die Эйрпе flet- 
fhend murren (vom Hunde), murmuro, 
ringor. 4 

Sapesamn , режем, v, pf. einen Gins 
{фа maden, incido, 

Зарезивање, 
©1810 en ty 

фарезивати, зујем, у. impf. einfhneiden, 
incido; не зарезује га ни у вц (ш. 
| не, боји га се ни мало). 

Зарезбтина, f Der бруфине, inci- 
°, вига. 

| Зарсћисе, речемсе, у. г. pf. 1) ећрав 
verreden, serio nego: зарекао се да 

не пије вина; зарекласе свиња да 
не изједе говна, па деветоме са- 
мо Бр одгризла (осам изјела са 

свим ?). 2) {ih verreden, erro, labor 
in loqnendo. 

бериш (за-рзаши , зађрзати ?), ржем, 
“рї. aufmiehern, hinnitum едо. 

сл. m. Зафатіаё, Zacharias. 
Зархќкати, ричем, у, pf. етфе Шен, mu- 

gitum едо. 

Зариши, ријем, у. pf. уелов еп , ruen- 
do согготро. 

Зарицање; n, dag Berreden, lapsus in 
loquendo. 

„варицатисе, ричемсе, V.r.impf. 1) Vets 

reden, serio nego. 2) fid verreden, la- 
bor in loquendo, 

»аркати (за-ркаши, заъркати ?), рчем, 
у. рї. anfangen зи {фпагфец, incipio 
stertere, 

Заро, та. ћур, %. Зарија. 

Заробити, им, у. pf. zum Friegsgefan= 
genen« ©сГареп machen , capio. 

Зардбитисе, имсе, у. г. pf. Еледддез 
fangen werden, сарїог. 

Заровити, им, у. pf. zerwühlen, ruen- 
do соггашро. 

Зарокшаши, Khem, у. pf. зц grungen 
beginnen, grunnitum edo. 

`дардниши, им, V. рї. 3) untertauchen, 

mergo. 2) Бедефеп, begraben, contego.. 
Варубити, им, у. Ве в афеп (8295, 
ЧЕ obere Ende eines © Staes), aequo, 

' Засвируеши, рим, V, РЕ (Epu.) 

Зар Sag 2#4 

Зарубљивање, п. da8 Зиййфеп, aequatio; 
Зарубљивати, љујем, у, impf, воћа 
Den, aequo. 

зарудак;'тка$ тп. Der {апа Der Reife 
(6. 5. der Kirfdhen), rubescentia (?). 

Зарудети» дим „$. рї. (Рес. der Zeitiz 
Зарудити, им, V: pf. брен дина nehe 
ЗаруБеши, дим, у. pf. (Ерп. T оттеп, 

ад maturitatem accedo, maturesco (roth 
mwerden 2), 

Заруђивање, р. das Neifwerden, rubes 
do accedens ad maturitatem. 

Заруђиваши, Бу}ем, у. impf. der Reife 
nahen, maturesco. 

Зарукавъе, п. die Gtiderey am Uermel, 
manicae ornatus : 

„Ceja брату зарукавље везе — 

дарукати, ручем, у. рї, erbrülen, mu | 
gitum edo, 

Заруменитисе, имсе, +. г. pf roth 
n. рђав бїп{фпєїфеп, ii- ® Му егиђеѕсо. 

Зарурет * ‚ ипепёбергИф, summe necesa 
sañius, 

Заручан, чна, но, 990, апае, ple- 
° DUS. | 

аа аА n. даз 9Зегирепдеп (ли 
len), applicatio. 

Заручивати, чујем, у. impf. Verwen: 
беп (апти еп), applico. 

Заручиши, им, у. pf. verwenden (anz 
füllen), applico, impleo (8.. B. Pype a 
врећу, шорбу, лонап). 

Заручник, ш. Der Berlobte, sponsus, 
desponsus. 

Заручница, f. Die Berlobte , проза дез 
зропзата. 

Засавица, f. ein Arm Der Saye ац бев 
{етбїїфеп Себе, der nah langem Ит: 
еде, Witromig аедепйдер, wieder in 
die Save зигот. 

Засведочити , HM, (Рес. а Срема vide 
засвједочити. | ora | 

Засвирати, ам, у. Ё, ана 
Засвирепш, рим, у. pf. (Рес.){ gen зн 
Засвирити, рим, у. pf. (Срем) pfeifen 

| (auf der 
Pfeife, Dudelfad), incipio canere (fia 
stula, utriculo), 

Засвједдчити, им, V. pf. (Ерп.) beze 
Qen, testor. |; 

, 
РТ | 

се, f. (Рес. и Срем.) vide و 
Заседање, Пл ЕД за ај 

сједање. а: IDe роуа Сем улыр 
Заседати, ам, (Рес. и, „С ~ 22 зая 
сједати ан 

Заседнуши, нем, Фа, т н \ f 
Засека, f. (Рес. и Срем.) vide ока me 2 

У 
Засена, f. (Рес. и Срем.) т засјена јр дан 
Засенак $i нка, А (Pop m д Саса vide- 
ме, Ж сҮ ‚ 

Засенити, и ес. n з vide зач 
с]ечиши, „г ар а/ ка. 9 irr 

и 
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®асести, седем (говорисе и заседием), 
(Рес. и Срем.) vide засјести. 

Засећи, сечем, (Рес. и күсе] лае 
sacjekm vis wat 3t Arr 

Засећисе, се (Бес, и Срем.) vi- 2 

де зас]еисеуш/ оду 
Засијашисе, амсе,. г, pf. стајалјеп, 

ећи! вео. 
Засипање, n. r) das Шсбе фи беџ, Bers 

{фш еп, ођгацо. 2) даё Hineinfüt- 
fen, infusio. 

Засипати, ам (и засипљем), v. impf. 
1) verfóütten, überfhütten, obruo. 2) 
пећи фи ен , infundo. 

Засириши, им, у. pf- H. п. млијеко, 
атађеп , das Lab іп die Milh fhütten, 
сарай injicio. 

Заситити, им, у. pf. 1) fätfigen, satio. 
2) fatt befommen , satior. 

Засјајатисе, сјајимсе,\ vide засиј 
Засјатисе, јамсе, mnHCe 7# 
Засједа, f. (Ерп.) бег Hinterhalt fins 

lae. 

Засједање, n. (Ерц.) 1) dag lauern, in- 
Sidiatio. 2) дав Berfifen , mora. 

Засједати, ам, у. impf. (Ерт) 1) lauz 
ern, insidior. 2) fih ҮЕ, sedendo 
morari. 

Засуеднуши, нем, vide засјести. 
Засјека, f. (Ерп.) der Werhau, arbores 

Stratae р munimento. 

даејена, f. (Ерц.) dag Blendmwert, prae- 
stigiae. 

Засјенак, нка, m. (Ери.) у засјенку, 
in фет зўопбев{ аби, in umbra lu- 

` ‘pari. 

Засјенити, им, у. pf. ш. ј. очи, 
Каже praestigior, 

Fig ( ‚ сједем (говорисе и засје- 
| нем у. pf. (Epu) 1) fid in Hintera 

п, 1051 i 2) fiġ verfigen, 
oror. i 
ијечем , v. pf. (Ерп.) т) anz 

п, ancido. 2) nym, егђаиеп, ar- 
oribus st itis impedio. 

Засје ince, сијечемсе, v. r. pf. (Epu) 
io verha рей, muniri arboribus stratis. 

Заскакатис "качемсе, у, r. pf. auf: 
` fprinaen, exsilio. 
Заслада, f. Der Rabtifh, das Deffert, 

mensa secunda; bellaria. 
Засладити, им, у. pf. 1) verfüffen, red- 

до dulce’, dulcoro. 2) Уга фи ф halten, 

mensam secundan habeo. 
Заслађивање, n. раё Berfirffen, dulco- 

ratio. 

Заслађивати, Ђујем, У 
fen, дајсого. 

Заслањање, п. 
Заслањати, ам; 
фаслепити, им, 

з2еллјышип:и. 

уі їе заблоња 

(Рес. и Срем.) (vide 

Бец. 

јем, У. ғ.) регй [= 
у у. 

vide заслоња “ас тиђети, ДИМ) У. pf. ( 

{жө ficio. 

іа. 1ı „УЖА СЕЛТ. То ГАС Ж, vn <. 

л 

Заслијепити, им, у. pf. (Еру) erblins 
den, oculis сар (fig.). 

Заслинити, им, V. pf. roben, muce 
obducor: апта си заслинио (кажу 
Ђетету кад плаче). 

Заслон, m. vide за: тена 
Заслониши ‚ им, vido 
Заслоњање, n. vide Кбе лутт. 
Заслоњаши, ам, vide завА ro eriad 
Заслуга, f, (у Сријему, у Бачкој у 

Бан.) das Berdlenft, meritum., М 
Заслуживање, n, daş Verdienen, ро» 

merttio (2). 
даслуживати, жујем, у. impf. регеа 

nen, рготегеог. 

Заслужити, им, у. pf. yerdienen, pros 
mereor, 

Засмакање, n. дав Würzen, conditio. 
Засмаваши, мачем, у. imp йеп 

фес. уестафеп), condio, 
смејатисе , јемсе, ( Вес, 
vide засмијатисе. tet 

3acwnijamuce, јемсе, у. 
аиЧафеп , rideo. 

Засмолиши, им, У. pf. erpi 
Засмочак, чка, m. vide зачи 

и Срем.) 

pf. (Ер) 

1CQ. 
» 

с 74% y 

Засмдчиши , им, vide сарај 
Засмрадиши, им, у. pf. аштапеег 

foetore impleo, 

Засмрдеши, дим, у. pf. (Рес) мана 
Засмрдити, дим, у. pf. (Срем.) tyon fid 
Засмрђети , дим, у. pf. (Ёру. ои, 

foeteo. 

Засопце, паф einander, countinuo : при 
пулі засопце. 

Заспати, пим, 
dormio. 

Засрамищи , им, V pf. befhämen, pu~ 

у. pf. einfólafen, obs 

defacio , рибогеш injicio. 
2 [ 
Засрапш, cepem, у. pf. Бејфе реп, 

сопсасо. 
Застава, f. мјесто на дно стола, 

према горњем челу, Der фаб unten 
am Tifhe, дет Hausherrn pr iia 
triclinii pars : 

„У заставу војводу Милоша — 
Kog Cpõa je no Ерцеговини и сад 
обичај, да у заставу (кад је каква 
част) посаде равнога ономе, који 
сједи у горњем челу. 
рилсе амсе, аа 
тисе. бољи 

Застати, ане Бе, Р t treffen , finden, 
offendo, 

Застатисе , анемсе, у. r. pf, fih befina 
Џеп, Гери, sum , existo, 

Застиідети, дим, у. pf, (Рес-уу Бејфа» 
Застидити, им, у. pf. Сри men, pu- 

ру.) Ј dore ad- 

Застирӯње , п. Daê Фебте си (deg Zime 
merbodeng mit Teppihen), constrátie, 
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| Застирати, рем, у. impf. Бебкееп, 
| consternere. 

Заспиірач, m. баё, womit 3 B. das 
Rimmer bebreitet twit, stragulum. 

®асторак, рка, m. Das, womit ein 90[= 
ler Saf oben bebreitet wird, ит ibn 
aumadhen зи Ёбппёз, stragulum sacci (?), 
Нашла врећа засторак. 

Застранити, им, у. pf. 1) im 20 @еї= 
ден пїфї gerade aud, fondern паф der 
Seite дереп, oblique ascendo , aut de- 
scendo. 2) fiq- abweichen, deflecto. 

Застрањивање, п. da Abweihen, de- 
flexio , ascensus aut descensus obli- 
quus. 

Застрањиваши, њујем, у. impf. з) fief 
bergan oder bergab jteigen, descendo 
vel ascendo oblique. 2) vom гефѓёеп 
Pfade abweihen, aberro, deflecto. 

Застрёти, ем, застръо, (Рес. и Срем.) 
_ vide застријети. | 
Застријети, рем, застрђо, у. рё 

(Ерп.), Вебте бе, сопзгегпо, 
Заструга, f. eine бобетте Фе mit 

Detel (auf Reifen, für Käfe, Kaviar 
u. Баг), vas ligneum cum operculo. 

|, Застругаши, ружем, v.:pf. fhaben, 
таао, 

Застудетши, ди, у. pf. и falt 
Sacmy Jamna, ди, V. pf. (Срем.) + werden , 
Застуђети, уди, v. pf. (Еру.)/ frigesco. 
заступање, n. da im Wege {ерп, im- 

peditio. + 

- заступати, ам, v.impf. im Wege [еђп, 
obsto, 

Заступипи,:им, у, pf. іп Den Weg trez 
ten , obsisto. - 

Засунати, учем, у. pf. 1) пите а» 
gn, зити фисеп , recingo. 2) н. п. 
бркове, зигйстеіфеп, gurüddrehen, 

'*_ retorqueo. 

Засукивање, п. da Zurüdfhlagen, re- 
cinctio. 

© Засукивати, кујем, у. impf. 1) Зчейф:. 
fhlagen, recingo. 2) н. п. бркове. 

засуви]аши, aM, V. pf. н. п. пушку. 
` Фасутпи, спем, у. pf. 1) о трршеп, 

überfhútten, obruo. 2) һїпгїп|фїїеп, 
infundo : засуо да меље. 

Засучак, чка, m. Der Widell, glomus 
(6- B. von Teig). 

Засушивање, п. dag 93егісофпен, ex- 
siccatio. 

Засушиваши, шујем, г. impf. дет тог 
nen, ех=1ссог, 

Засушиши, им, у. pf. verfrocfnen , 
ехатео; аиф засушила нрава, коза, 
овца и ш. д. 

Зашаванак, нка, m, Fleiner ebner Mag 
im Gebirge, locus planus in monte. _ 

 датајати, juM, у. pf. ablengnen, ab- 
nego; yerpeimlihen, гецсео. 

> Зат ‚$ 

Затакнути, нем, vide зашаћи. 
Затаманиши им у. pf, gerade aufgehen, 
айпуф зи Grunde gehen, penitus inte- 
тео$. , 

` Затаманитнисе, имсе, у r. pf. völlig zu 
Grunde gehen, internecione дејеог. 

Затапање, n, раб Зијуфтеђеп, obductio, 
: + inductio, „ 

Затапати, ам (и затпапъем), v.impf. 
Doty oDensğUufhmelgerm’, obduco сега cet. 

5ашапкаши, ам, у. pf. микеген, ийат 
nfen, сопсијсо, 

Затаћи (говорисе и затакнути), шак- 
нем, у. pf. ђимег—, auf etwas ftes 
“еп, impono, ргаебео, ў 

Затвор, т. die gefûnglihe Haft, der 
Меке, custodia: он'је у затвору, ёе 
it (im Gefängniğ) eingefperrt. 

Зашворање, n. т) dag @їп{реїтеп, cua 
stodia, 2) даб Jufperren „ occlusio. 

датворати, ам, у. impf. 1) einfper= 
ren, gefangen jegen, includo, in casto- 
diam conjicio, 2) verihlieffen, occludo. 

Затворитши , им, у. pf. 1) еїп{реггеп, 
includo, 2) рех ееп, occludo, 

Затпегнуши, нем, у. рї. angieben, {рап 
men, tendo, , 

Зашезање, n, 1) Daê ©раппеп, tensio. 
2) фаз ©{тапбеп, reluctatio. | 

Затезати, шежем, V. impf. fpannen, 
tendo. ` 

Затезатисе, шежемсе, у. r. impf. fih 
fräuben, obluctor. 

Затератши, ам, (Рес. и Срем.) vide 3a- 
heparin, ne eer м бе ве 

Затшератшисе , амсе, 4. Уу (Вес. и 
Срем.) vide заћератисе. 0 слама Porr 

Зашеривсње, ni) (Рес. и Cgo) de 
заћеривањејеј теу Фу 

Зашеривати, рујем „(Рес у беу.) 
vide заћеривати. дәген fari O mr 

Зашериватисе, рујемсе, (Рес. и Срем.) 
vide заћеривашисе, (С. Кз КААНА roer 

Затесаши, шешем, у. рё айбанеп 
(wie der Zimmermann maht), ассідо. 

Sameha, шечем, у. pf. 1) treffen, о 
fendo. 2) den Weg абфис еп, inter- 
cludo. 

Затпсћисе , тенемве, у. коре. 1) fid 
befinden; fen, sum, 2) коме, gelos 
ben, fih anbeifhig тафеп, fih yer- 
pflidten, obligo) me 2. 
„јер сам се ја кнезу зашенао 
„Да завољем Турског nap’ Мура- 

ma — 
Затешчаши, ам, у. pf. |фтрапдег mers 

ñen, ingravidari. | 
Затирање, n. рад UAusrotten , exstir- 

райо, 1 

Заширати, рем, у, impf. аибгобеп, 
ехигро. е 

Залшсак,.сда/? то! мазаи 
уп“ 2 Х н cO fee POA У Сэту- 

> 
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Затисвивање, п. Das Werfopfen, ob- 
turatio. А 

дашискивати, кујем, у. impf. verfios 
pfen, obturo, ле Ж 

Зашиснути, нем, vide RAN тин T 
Затицање, n. (Срем.) vide затјецање. 
затицаши , тичем, (Срез.) vider sa- 

e {е шјецаши. f71 ЖЕ. - 
Здатшицатисе , пишемсе , Срем.) vide 

затјецатисе) Ф ‚Жж 
Запшјецёње, а. $ Betreten (auf Ери. 

einer That), a Daê Bertres 
ten deg Weges, obstitio (?). 

Запјеваши, шјечем, v. impf. (Ерц.) 
г) betreten, Фергећецдо. 2) Den Seg 
vertreten, орѕіѕіа. 

Затјецатисе, тјечемсе, ¥. r. impf. 
(Ерц.) 1) fih befinden, sum. 2) verre- 
реп, serio negare aut pertendere. 

дато (за mo), darum, ideo. 
затомити, им, у. pf. (ст.) 
„ — царево благо затомише 

„И у црну земљу закопаше — 
Затӧпити, им, у. pf. jtf ğmelgen , li- 

quando claudo (das ©Sabnfaf mit 
фита). 

Фаточник, m. (стп.) der Berpflidhtete, 
Der O ди etwas anbeifhig gemadt), 
obligatus, (befonders der Kampfheld , 
pugnalor)? 

„Мзиш'о je краљев заточниче — 
„Веселисе краљев зашочниче — 
гатрепстатши , пећем, у. pf. ergittern, 

у гето : 

„Нешто затрепеша, = 
„Нешто зазвевеша — 
Ватреппјати , пћем, у. pf. erzittern, 

(69 B. mit Den Augen), mico oculis 
und (05, Тпћотгезсе." ғ 

3am pb штети ‚ прим, у. pf. (Pec.)} ers 
Затрештпити, omav, у. pf. (Срем.) © gifs 
Затреићети, amam, у. pf. (Ерц.) }{етп 

(vom gaubey у виттам феп , ам абет, 
inhorresco; еуојо cum strepitu. 

датрва, f. Der Anlauf (zum Hinüherfprin= 
qen) incursus : скочити (или преско- 
чити штогођ) из затрке. 

Затркатисе, чембфе, vide затрча- 
тисе гр“ и га etaar Yri 

“ 
~ 
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Затроношнити, им, у. рї, т. j пре 
кву, die Kirke einweihen, сопзесто 
ecclesiam (yon Jo6»0s?). У Јадру има 

‚ јУ два намастира: Троноша и 
Бошњак. Онуда приповиједају да 
су и градиле двије cempe (Лазаре~ 
ве кћери), па једна другу запиша- 
ла (кад су се састале), колико је 
која начинила ; онда она што је 
градила Троношу рекла: „Ja саме 
шен ѕзатроношила. Иод тога 
се назове Троноша. А друга pe- 
кла: „ја сам нешто начинила као 
мали вошњачић (т.ј. као за во- 
he).“ И од mora остане B om mak. 
Троноша служи и сад, а Вошњањ 
је пуст Бог зна од Kaa. 

Затрпавање, n. Das Uebeieinanderwers 
fen, superinjectio. i 

Затрповаши, ам, у. impf. übereinans 
ремрегјеп , еуегео, 

Затрпати, ам, у, pf, йбегеїпөпбегїрегә 
fen, obruo, : 

Затрти , рем, зашрђо, у. pf. ausrots 
fen., ехѕйгро, 

Затртшисе, ремсе, затрљосе, у. ге 
рї. 5и Огипре gehen, pereo. 

Затрубити, им, у. pf. blafen, inê Horn; 
in die Trompete), buccinor. 

Затрудити, им, у. pf. bemühen, ers 
тибеп , fatigo. 

Затрудниши, ним, у. pf, 1 Грана 
Затрудњети, ним, v.pf. (Ёрп.) f get wers 

den, ivgravidor. 

Затруђивање , п, da Bemühen, defa- 
оао, 

Заптруђхвати, Ђујем, у. impf. фетїїз 
беп, fatigo. 

Зашрчавање, n. баё Anlaufen (pum 
Sprunge ), incursio. f 

Затрчавашисе, амсе, у. г. impf. ans 
laufen, Anlauf nebmen, incurro. 2) 
затрчавасе, e$ enffûbrr ihm (таб er 
fonfteben піфе gefagf Batte), elabitur ek 
quandoque, quod mallet non dixisse. 

Затрчатисе, чимсе, у. г. pf. 1) an= 
laufen, incurro. 2) sampuao ce, e$ ift 
ibm (Die Rede) entfahren, excidit еі 
inter loqueadum, У 

Затркивање, n. уде затрпав betale. др убаст, та то, abgeftumpft, obtusus, 
затрв ваписе, куру се, уе ну س کا затуљити, HM, у. рї. н. п. рупу 

ватисе 1 А+. gram erte 

Затрнити, им, у. рён. п. тпрешњу, vers 
Dornen (4. B. Die Kirfdhe, damit Die tinder 
пісе dazu гбипеп)у, spitiis circumdo. 

Затрњивање, u. dağ Berdornen, sepi- 
mentum spinosum, 

Затрњивати , њујем, у. impf. verdors 
пеп, spinis defendo, 

Затровати, рујем, у. pf. m. j. рибу 
у води, betaumelnden Köder тецеп, 
cscas үепена(ав projicio, d: 

| , • · dT 
f 

какву, т. j. мешнути на њу my- 
љац да се увати лисица или јаза- 
вац, eine eigene Art Fale (тулап) 
vor даб бифбоф ftellen, laqueos (?) 
pono. сЁ. туљац. 

Затупитн , им, у. pf, abftumpfen, ob- 
tundo, retando, 

Зашурање, n. доб Werfen hinter etwas, 
jactus post —. Р 

Затураши,, ам, у, impf. hinter etwas 

werfen, jacio post ==, 
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Зашуратисе, амсе, у. impf. fih (in die 
Felt) hinein werfen, abiisse peregre. 

датурити, им, У. (рё. hinter etwas 
WETE, гејтсто. 

Затуригписе, имсе, у. грбу свијет, fid 
їп Die ери їл Ап 1556 peregre. 

Затурчаши, ам, у. рї. ма en Фа 
Fill ки терен, gu fingen, tufcice pro- 
одпог , accino, | 

Затући, mysem, vide забити. 
Взтућисе, учемсе, vide забитисе. 
Әаһераши, ам, у. pf. (Epu.) т) пете 

flagen, immitto. 2) hinter — treiben , 
Ф. аро. роз! =. 

Баћератисе, амсе, v.r. pf, (Ерп.) [08z 
јен, ппрећиш facio, 

ваћеривање, п. (Ерц.) 1) das Hinein= 
fhlagen, immissio, ғ) das Treiben bins 
ter —, actio post — 3) dag “ов јен, 
Impetus. 

ваћерхвати, рујем, у. impf. (Ерп.) 
“aJhineiniveiben, immitto. 2) hinter — 
treiben, ago post —. 

8аКеривашисе, рујемсе, ү, г. impf. 
(Epis) loSftürşen, impetum facio. _ 

sahu, зађем, v. pf. 1) þinter — gehen, 
eo post — 2) Та) yerirren, абегго, 5) nach 
Der Reihe geben (5. B. von Haus ги 
Haus), ex ordine ео. 

Зећопаши, им, у. pf. | mit Roth vers 
Заћопипи, им, у. рї. f fdhmieren, luto 

oblino. 

Заувар је (за увар je) vide увар је. 
даударање, n. рад ЭМефеп паф etwas, 

odor. 

Заударати, ам, v. impf. tiehen nach 
etwas, oleo: заудара месо, — вино на 
буре и m. д. 

Заўдариши, им, у. pf. einen @ггиф 
befommen, adoleo. 

Зауздағање, р. Daê Zäumen, infrenatio. 
Зауздаваши, ам, у. impf. здитеп, in- 

freno, 

Зауздати, ам, у. рї. зйитеп, infreno, 
Заузешисе, змемсе, у. г. pf, с ким, 

tih gufammenthun mit einem , ѕосіог. 
Заујаши, јим, у. pf. би! maden (vom 

Winde, Meere), strideo. 
заујатисе , јимсе, у. г. pf. losfabren 

vom (Офује), cum stridore ргосшто, 
feror, 

Заукаши, учем, у. pf. bu! freyen, 
inclamo 10 ut audiat, ubi sim , absens 
sodalis, 2) ри! maden in Die Finger 
vor Froft, foveo digitos anhelitu. 

Заулариши, им, у, pf. коња, Ва! егп, 
capistro, ` 

Заурлати, ам, у. pf- аш бейет, exululo, 

зауставити, им, у. pf, hemmen, in- 
| hibeo. | 

Зауставитисе, имсе, ү, r. pf. (НИ ftes 
ben у ја) 515 toe 
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Заустављање, n. Daê Hemmen, inhi- 
рио, 

Заустављаши, ам, у. impf. þemmen, 
inhibeo. | 

Заустављашисе, амсе, у. г. impf, 
{till ереп, subsisto. 

Заустити , им, у. pf. den Mund öffnen 
ит ргефеи, aperio os ad proloquen- 
dum: заусши да рече, na oneng 
не he. 

Заучати, чим, у, pf. зи heulen anfans 
gen (vom Winde, Реп Wogen des 
Weeres), strideo. | 

Заўш, m, daS Umfhwemmen (Umdres 
ben) des Shiff, das Strom аштаса 
fährt, retọrsio navis: ошишла лађа. 
на зауш j уватно зауш лађу. 

Заушак, шка, m. vide приушак. 
Заушишисе, шисе, ү, рї, н. п. лађа, 
fh umdrepen; umgedreht werden, res. 
torqueor, (vom ©фіе, das teomaufz 
wärts fährt). у 

Заушнёци, m. pl. die Oprdrüfen, glan- 
dulae parotides. | 

Захвалити (или зафалити), им, у. рї. 
(у Сријему, у Бачкој и у Банату по 
варошима; а сељаци (кад оће да 
говоре Hao и варошани) кажу: 
заквалиши, или завалиши)у 
коме, фапёеп, gratias ago, 

Захваљивање (зафаљивање), п, раб 
danfen, gratiarum actio, 

Захваљивати ( зафаљиваши) љујем, 
у. impf. dDanfen, gratias ago. 

Зацениши, им, (Рес. и Срем.) vide 
запијенити. 

Заценутисе, немсе, у. r. pf. Den Athem 
verlieren vor ђејпает Weinen; flud 
aen, spiritum intercludo plorando 
singultio, ' 

Зацијенити, им, у. pf. (Ерц.) [фа» 
ben, сілеп Preis fegen auf die Здаасе, 
prelium constituo. ; 

Запупуваши, ам, у. рї. hineinfhaučteln, 
intrudo oscillando. 

Зачевиљиши, им, у, pf. 1) (Die Flinte) 
fpannen, intendo telum (башат). 2) 
vide завиличити, +! 

Зачеље, N, горње чело, ш. ј. мјесто 
навр стола, ђе обично старјешина 
сједи кад се руча, или вечера, Der 

обесе Plas am Tifhe, triclinii pars. 
Зачељусшиши, им, Vide завиличити. 
дачепити, им, у. pf. verflopfen, gu- 

јрцибеп , epistomio obturo. 
Зачепркати, ам, у. pf. 1) anfangen н 

іфассеп (wie Die Henne), rado ut gal- 
па, 2) verfharren, radendo obruo. 

Зачётав , тка, m. Der пайд, initium, 
cf, почетаћ, 

Зачёти, чнем, у. pf. 1) vide започети. 
2) empfangen, concipio (von Der Kupe 

э 
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Stute, dem ©фа[е). 5) зачела се 
кавга, еп апдеп, exorta esk rixa. 

Зачина, f. ме Würze, coadimentum. 
Тешко лонцу из села зачине чека- 

јући. 
Зачинипш, им, у. pf. 1) würzen, сопаћо, 

2) Па. 
„Све је коло главом надмашила, 
„А господским лицем зачинила — 

Зачињање, п. 1) vide започињање. 2) 
die Smpfångniğ, conceptio: 

Зачињање, n. dag Würzen (öfterr. Ber- 
mamen), conditio, 

њем, v. impf. з) vide 3a- 
почињати. 2) empfangen , сопсіріо. 

Зачињаши, ам, у. impf. würzen, (verz 
majhen), OEE 

Зачкати, ам, у. pf. (eine Rige) уског 
pfen, Bro оһзїгпо, 

Зачвољина, f. die өесйор{(ей Rigen, ri- 
mae oppilatae 

Зачудитисе, ЖНА v. pf. 4 vermun= 
dern , miror. Зачудиосе пређијеној 
голијени (кажу, особито жене, оно- 
ме, који се чему зачуди: да не би 
оно урекао, чему се чуди; а Бетте. 
ту, и другоме млађем кажу: ето 
ти говна на носу, утрисе). 

Зачути, чујем, у. pf- ђбгеп, ехаштћо. 
Затакати, у. pf. lärmen, tamultum cieo., 
ЗашсВериши, им, у. рї, щеп, sac- 

charo condio, 
Затштвање, n, dag Bernähen, obsutio. 
Зашиваши, ам, у. impf. vevnûben , 

obsuo. 
Зашиљивање, п. das иѓрібеп, acuminatio 
Зашиљ ваши, љујем, у. пар. | gufpigen, 
эзашиљиши, им, У. рї. | acumino. 

Зашитши, шијем, V. сд здипабеп, obsuo. 
Заштсдети , дим, у. pf. Вит êt 
2ашшедити,дим, V. рё (Срем.) ¢ траг 
Заште ђети, штедим, у. pf. (Ерц. f ren, 

parsimonia acquiro, 

Заштитити, им, v. pf. befhirmen, 
protego. A 

Заштититисе, имсе, у, г. рё, {14 
Гани defendo те: 
Од сунца се штитом запптиштио , 

„А од вјетра свиле ном марамом — 
Зашто, 1) warum? quare? 2) weil, 

quoniam, 

Зашушкати, ам, v. pf. 1) raufen 
wie 016 fliebende (реге), constrepo, 
inhorreo, 2) [еіфе beDecfer (5. B. etwas 
mit aub), contego leviter. 

дбабатисе, амсе, у, r. pf. fih runzeln 
wie bey einem alten ебе, сопзепе- 

sco (alg ери? auf Die Dtgrifjung 
mit баба): 

А. Баба! 
Б. Иди ноге ти се збабале, није- 
сам ја баба. 
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Збацсвање, n. das Herunterwerfen, 
dejectio. 

Збапивати, пујем, у. impf. Herabmwers 
fen, dejecto. 
ЧИ им, У. М. Bera werfen, desa 

зб ‚И "ому ўзбјег, 
36ê Кисе оворисеи 3 збе= 
гнемосе, (Рес и Срем,) vide збјећисе. 

Збивање, п. Das PREGA ou гш: 
lung, effectus- 

Збиватисе, васе, v. г. impf. in (тўй 
шаа дереп, abeo in effectun / 

Збијање, n. vide саби iame И 
Збијаши, ам, vide сабијати СА 
26:јатисе, амосе, vide сабијайтисе, , 
збиља, Ё 1) die Өфе, der бит, 

veritas: serium: говориш ли ши по 

од збиље 2 2) збиља! а propos! под 
єїпд ! aadi, heus , quid ais, 

361љекӣ, аду. im ©rnfte, seri 
Збити, збијем, vide сабити; Уу; 
Збптисе , збијемосе, vide сабиутисе, 

будесе, у. г, рё, іп ејша 
lung geben, exeo , fio. 

Збитисе, 

Збјег, m. (рц.) e Зијаште ан! der 
$їнфгїїпдё, confugium. 

Збјећисе (говорисе и збјегнутисе), 
збјегнемосе, у. г. рї. (Ерц.) 1) jufams 
menlaufen, concürro. 2)¿unfammenlaus 
fen (vom Тиф), сошгаһог. 

Због (у Сријему, у Baun. и у Бан.) 
wegen, об, cf. с. 

366], m. am иде, pars aratri. 

360p, m. die Berfammlung, Феје фаје, 
Петра ид, Gefprädh, concio: 
„бор зборила господа Ритићанска — 
„Збор збориле младе Земункиње, 
„обор збрриле, па су говориле — = 

Зборсње, п Òa Бртефеп, соптађија о 
Зборити, им, у, impf. {ргефеп, loqui, 

confabulari, 

Зббриште, n, Plag, wo man fih vers 
fammelt, locus conventus. 

Званица, f. највише се говори у млож. 
ороју званице, M, ј. они који се 
зову цаврсно име. У пјесмама се 
налази и у завнице, н. п. 
„У Марка је maoro узавнипа: 
‚Авеста попа, ттриста калуђера — 
geladene (дале (zum крсно име, реја 

фев |.) conviva vocati. 

Звање, n. Daê Rufen, vocatio. 
Звати, зовем, у. impf, rufen, voco. 

Звішисе, зовемсе, у. т. impf. ђе ем, 
vocor: како се зове ? 
да, а: ( Рес. 

ўезда. е TL 

Звоздица, 
Овена, Í, дет Klang; sonus. ~ 
Зрок „Хо. 3B CF Der Dummbart, 5 = 
Звекст, m, vide зрена; pi | 

и а шу, А зви» 

6. dim: 0. ор. а 
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sda Бу бити на чардаку, 
дуваше бројиши, 

„Дукапш ће звекеташи, 
по звекешу дођи — a 

Звевеш4ъе, n, vide звечање 
Звекетатши, кећем, vide звечати. 
Звекнути, H нем, ү. pf. erflingen , resono. 
Звоквнути, нем, pf. v. auf den Kopf 

fà! agen (Вав е8 erflingt), ferio caput 
alicui -ut ТЕ звекнуо га по 

mg ул А6 
Звер, #4Рес. и “тр vide ei: 
 Зверање gay ем, звје- 

рање. 
Иа ۳ H ы уйе звје- 

paman Jfar 
ЗОвере,епва, n. (Рес. # Срем.) vide звијер. 

РВЕ KER MF eM, о V? a 

 ع
Зверка, f. a и Срем) vid. 
н п. dim. 9. звечате 
Звепкаши, ам , dim. Y. звечаши. > 
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Звонарски, ка, ко, Der звонари, fu- 
sorum aut pulsatorum campanarum. 

Звониши, им, у, impf. [йш еп, pulsò 
салачак f 

вонце, gema, n. dim. $. звоно, daS 
Olifgen , campanula. 

Звоњење, п. Daê Läuten, sonus et рп 
satio campanae., 

Эворник, ш. fadt und бећипа ат Tins 
ten Ufer der Drina, eine Tagreife 
ооп der Save. Србљи (око Звор= 

„ ника) приповиједају, `, а је Зворник 
зидао некакав Звоним ир незна 

божац прије,Риста на 800 година, 
ЗБорничаним, ш. човен из Эворнинка. 
Зворнічкӣ, "ка, ко, 7. Зворник. 
Звопање, n. 0a8 ©Ффпарреп mit деж 

Зађпеп , captatio, frendor. 
Звоцаши, ам, у. impf, mif den 888» 

еп {фпаррей, сарго dentibus. 
Увоцнуши, нем, у. pf. |фпаррел, Каре 
реп (mie бег Hund, Store), саріо 

Звопнуши , нем, dim. №. Фвекнути. 72° dentibus, strepo. 
Звечак, чка, m. der Glodenfhmwengel, 

pistiilum campanae. 
Звечан, т. град у Косову. Эвечанскй, 

ка, ко, YOn Звечан. 
Звбчање, п. Daê Slinger, sonus, 
Звечати, чим, у. impf. lingen, sono, 
Звечка, eine cifecne Platte, die in den 

Klöğern, befondecg in der Türëey, ftatt 
- Der Glode dient, сашрайае ferreae ge- 

nus simplicissimum (tabula f ferrea). 
Звижд, m. eine Gegend der Наџја По- 
жаревачка, 

Звиждање, п. das Pfeifen, Ее 
Звиждати, дим, у. impf. pfeifen, sibilo. 
Звизнуши, нем, ү. pf. einen Pff thun, 

sibilum едо, ' 
Звијезда, f. (Ерп.) der Сети, stella. 
Коваши, или подизати, кога у зви- 
језде. 2) (стп.) град некакав: 
„О п од Зивјезде града — 

Звијер, f (Ерп.) Das wilde Thier, fera. 
Звијере, звјерета, п. vide звијер. 
Звјездица, f. dim, ©. звијезда. 
Звјерање, n. (Ерп.)ђаб {фепе Umberblis 

čen, circumspectio formidolosa. 

Эвјераши, ам, ү. impf, (Еру.) feu 
уа беп, pavide сігситѕріс1о. 

' Звјериње , n. (Epy. coll.) die Thiere des 
Baldes, ferae, 

Эв)ерка, А (Ерп.) ein Waldthier , ein 
Sticf Wild, fera. . 

Звонар, т. т) der Olocfengiefer, fusor 
campanarum. 2) Der @lódnec, 10+ 

° fenlûaufter, Хуе, pulsator campanarum, 
`Звонара, f. der Glodenthurm , turris 

campanaria. 
Эвонарев, ва, во, 
Звонаров, 0 

рапае. 
aut pulsatoris cam- 
a звонар, fusoris , 

Зврцање, п. Daê ©фпїррфеп fHlagen ¢ 
talitratio. 

Эврцаши, ам, у. impf, einem ein ©фпірр+ 
фел {фїадеп, geben, talitro per- 
сйїло, 

Зврцнути, нем, у. pf. жога, einem 
ein Сфпіррфеп geben, talitro percutio. 

Эврчка, Ё der Nafenfüber, ОфпеПе, 
talitrum: нијесам га ни зврчком 
ударио. 

Згадишисе, имсе (ди мисе), у. г. рї. 
ере ђатЕ werden, anefeln, абаеде : зга- 
дио сам се на —; згадило ми се. 

Згађање, n. Daê Treffen, collineatio. 
Згађаши, ам, у. impf. treffen, соШпео. 
Згазити, им, V. pf. zertreten, conculco, 
Зглавак (зглабан?), вка, m, даё (бег 

[enf , articulus. 

Эглсдање, п. das 216 сп, азреспо, 
Згледаши, ам, у. рї. ектрифеп, cons- 

рісог. 

Згледатисе, амосе, у.г. pf. 11% gegens 
Эгледашисе, амосе;у. г. impf. [ feitig спя 
Өеп, invicem se aspicere. 

Эглббигти, им, у. pfs н. п. лијес (баё 
Serjtreute, Zerlegte) zufammenlegen „ 
das Geihire zufammenbringen, com- 
pono, colligo. е 

Зглобљавање, п. Daê Зи{аттеп{йдеп, 
consertio, 

Әглобъаваши, ам, ү. impf, zufammens 
fügen, сопзего. 

Згњечитши, им, V. pf. ўи{аттшепЁпееп, 
subigo , depso, 

Згода, f. Die Gelegenheit, Bequemlids 
feit, opportunitas: 7 жива 
брате! 

Згодан, дна, но, аап: себі, beduena 
opportunus : о пушка, пуш, 

ѕгода j 

\ 
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Згодиши, им, у. pf. treffen , ferio , col- 
lineo. | 

| Згбретисе, рисе, у. r. pf. m. j. ватра, 
А гч Glut зшапитепбтеипеп, ardore con- 

fici. $ 

Эгошовиши, им, у. рї, н. п. ручак, 
јело, bereiten , адраго. ` 

Эграбиши, им, у. pf. ergreifen, corri- 
10. 

Зграда, f, das Gebäude, aedificium. 
Зградица, f, dim. у. зграда. 
Згрејати, јеур (Рес. и Срем.) vide згру- 

Јаши., >> Е ТҮ, 
Згрешити, ит Вер. и Cpo.) vide 
Треки ы 2 Ијан И 

Зтризање , п. 261ге, Зе еп, de- 
разпо, 

Згризаши, ам, у. impf, abfreffen, de- 
pascor. С \ 

Згријати, јем, у. pf. (Ерп.) erwärmen, 
calefacio. 

pascor. 

Эгрнуши, нем, у, pf. 1) ğufammens 
{фаттеп, corrado. 2) weafharren, de- 
rado. 

Эгрозишисе, имсе, у. r. pf. зијапиценг 
{фацфегп, соһоггео. 

Әгртање, n. 1) das Zufammenfaffen, 
collectio. 2) das Auseinanderbreiten , 
dispersio, 

Эгршаши, грћем, у, impf. т) ufam: 
menfaffen, colligo, 2) ацёеіпапдесфатг 
ten, dispergo. 

Эгруваши, ам, ү. pf. gerftofen, con- 
tundo. 

Эгрштитисе, шти ми се, V. r. рї, 
Art Gtel, penn man з. B. Fettes iğt, 
oder ein Stein im Brot ift, horret pa- 
latum, 

Згубити, им, (ст.) vide сагубити: 
„Милош згуби Турског цар’ Мурата, 
„И Турака дванаест пљада — 

Згулити , им, у. рї, абхеіђеп, fhinden, 
deripio, ехсопо ; аљину, кожу. 

Згуљквање, n. раб Cntblöfen, denu- 
'datio. 

Эгуливаши, љујем, у. impf. entbli еп, 

| denudo. 
Згуснутисе, несе, у. r. pf. Dicf, dicht 

merden , condênsor. 

Эдєла, f. (Рес.и Срем) vide жђела. 
Sa pamn , рем, vide згулити. „А 
Эдјсла, f. (Ерп.) vide aesa. 4) 

~ 

| Sapas, ва, во, 1) адейи, sands £ va- 

| lidus. 2) н. п. лонац, чаша, дап; 

| unverlegt, integer, mcolumis; дабег 

[ ђевојка. 5) здрав здравцит (здрав- 
| gam 2), здрава здравцита, здраво 

здравцито , ferngerund , samssimu», 

д$араьац, вца, ш. çine Art 960198 

. + s А 2%6 
Згријешити , им, vide сагријешиши. 
"Фгристи, ризем, у. pf. abfreffen, де. 

У 

zap 

ypflange, Die die 9Лбпфе, menn fie iws” 
Dorf fommen, dem Фандђети unð 
den, Frauen darbieten (у крајини He- 
готинској иу Кључу), herbae genus, 

EN 
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виши, им, у, ірі, 1) gefund mers 
оеп бепејеп, сопуајебсо. 2) Gefunds 
Fett zuteinfen, ргоршо: | 
„Чашом здрави Ришњанин Иване, 
„А Мијајло књигом из megapa — 

Здравиџа, + чаша, што се пије у здрав-= 
ље, der Фејипођен тица, propi- 
natios: . ВИ а ва ви у 

Здравко, m, Matnsnamme, nomen viri, 
Заре. A àir Gefu с а 
Зарављење №. 1) Da nH, recu- 

peratib, välețtudjnis, 2) & де, а 
љање. ~ > „ТЕ 

Эдрављице, р. һур. Y. здравље. 
одраво A 1), gefunD , integra уаЇеїадіпе, 

2) юм flat, val ~ зЛраво га 
„> Jy удаено ; немој здраво стезати. 
одравпит, тпа, то, €f, здрав. 

Заробипи, Мо У pf. gerbróceln, per 
Нло, 

Эдрӧзгати, ам, У. рї, gerfhmettern ¢ 
comminuo, У 

Здрпитисе, имсе, у. r, pf. {iD ents 
¿weyen, 618 gu 2 ба фес ен, гїхог. 

oea, der бир, fringilla, #. 
Эёв, m, (Вес. и Срем.) vide зијевд; мл“ 
Зевање, ур. (Рес, и Срем.) vide suje- ` 
тИ ы ttam tratio s 

Эевати, ау (Рес. и Срем.) vide зи]е» 
Бати. erron 3/0002, 

Әєевнупиї, нем, (веб, и Срем.) vide зи- 
ши јевн 

ezme, n. eine MrtAhwingender Bez 
wegung, agitatio futuentis, 

дезати, ам, у. impf. іф fmingend 
bewegen, agitari futuendo, 

Зезнупш, нем, у. pf. eine fhwingende 
Bewegung maden, agitari futuendo, 

Зеншин *, m, рад Oel (Зашто), oleum. 
cf. уље. | 

дептшинити, им, у. impf, mit Oel 
müren, oleo condio, 

Зептинипа, f. суд, што Ce y њему 
држи зеитин, Dûê О Тајффеп , am- 
pulla olearia, 

Зеишиъ©е, n, dag Oelen (Würzen mit 
Xel), oleatio, 4 

Зейпши-тпане У , vide маслинка?" 
Зеитуни", adj. oliyengrün oleaginus. 
Sejo, m. hyp. №. зету: мени зејо! Me- 

ни зејо! (вичу þega кад се играју 
зеца). 

делсмбаћ (зелембаћ), та, die grüne 
&Sibehfe , lacerta viridis, 

делси, f. die Ørine, раб Grüne, viridi- 
tas. 2) (y Сријему, у Бачк. и у Бан.) 
vide поврће 

DEACH, на, но, 4) grün, yiridis. 2) 
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ой У e»i. ийге, immaturus : млад 
и зезен(као тушчје говно), Der 
бе фпабе!, imberbis. 

«Зелена вада, Ё narcissus рзепдопаг- 
сіѕѕиѕ Linn: 

„Плави зумбул и зелена када л, 

е ДЕ нети, ним, (Рес.) vide зелењети.. 
деленешисе, иисе, (Вес̧.) vide зеле- 

· њетисе. vreg. 
Зеленика зак М : 

 ! јабуко Милоدر0
„Шишо C шолини род родија — 
Зелснило, n. Die grüne батгбе, н 

Sûrbemifttel, pigmentum р, 
Зелениши, им, у. impf. 1) grün farben, 

colorem viridem 1адисо , colore viridi 
inficio. 2) (Срем.) vide зелееши. 

Зеленишисе , имсе, (Среҳ.) vide зеле- 
њешисе. љ miyn те 79: 

Зсленкаспуў ша, то, одгїпїїф, sub- 
viridis. 

Зелснко, т. зелен коњ, Der Apfelfhim:= 
mel, equi albi genus. 

Зелењак, њва, m. зелен кукуруз, 
grüner (ungeifiget) Kučuru; (Mais). 

Зелењеши, ним, у. impf. (Ерц.) gris 
nen, viresco, 

Зелењетисе , нимсе, ү. T. impf, (Ерп.) 
арипей ‚ VIreo. 

Згља, m. (Fec и Сре ide 
дела, ш: си чай EHA 
Зељсн, на, HO, H пита ооп wil- 

Deu Gemüfe, ex olere silvestri, 
Зсље, п. mildes Фетије, olus silvestre, 
Зељин (зељин), на, HO, Òe зеља, 

bovis cani. 

Зељо, m, (Ерц.) ein ©Odimmelodfe , 
bos canus, 

Зељсв, т, зелен пас, grauliher Hund, 
са!115 canus, 

Зељ'вљев, ва, во, De зељов, canis 
cani. 

Зељош, m. еіп Name für grope Kano: 
пеп (cf. баљемез), nomen tormentis 
indi solitum: 

„А све зељош зељоша дозива — 
Зељуг, m. зелен вепар, graues Shwein, 

percus canus, 
Зељуга, f. зелена врмача, graue Say, 
рате сапа. 

Бељугов, ва, во, des зељуг, porci 
cani. 

Земаљски, ва, во, еф, terrester 
(im Géqenfa des Himmlifber) : 

„Или волиш царству небесвоме, 
„Или волиш царству земаљскоме о 
Земан *, m. die де, tempus. сї. ври- 

јеме. 
Зембил, (у Сријему, y Бачк. и у 

Бан.) Der Becer (Art Хого), fisci genus. 
"Земља, f 1) Die (Erde, terra. 2) рад 

Rand, terra, regio. 
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Земъак, m, der Landsmann, popularise 
Земљавиња, f. Die Candêmûnnin , po- 

pularis ferika, 
Земљан, на, но, irden, terreus, fic- 
Еа, A 

Земљаница, f, чинија, или чаша, од 
земље, ein irdenes ефит, vas 
fictile. 

Земљица, f. dim. 9. земља, Das #йпд+ 
Hen, баё Erdlein, гекгипсиа; 

Земљичка, f. Die Semmel, sımila. 
Земљурина, f. augm Y земља. 
Земун, m. Зети, Zemlinum, 
Земунаџ, нца, т. Сетппёг, 

nensis. 

Земуница, f. die Grdhütte, antrum. 

мемунвиња (Земункиња), f. die Сети 
nerin, Zemlinensis femina : 

„збор збориле младе Земунвиње — 

земунскћ, ка, KO, Seniliners, Lem- 
linensis. 

Зенђил *, ла, ла, vide богат, 
Зенбилун *, m. “аде богаства. Е Шол РГ 
Зеница, f. (Рес. и Срем.) vide зјеница. 
Зепсти, зебем, У. impf. frieren, ачуу 

Зердав , т. т) Der Zobel, 7аБеПша 2) 
Daê Bobelfell , pells zibelliuica. 

Зерде? ‚ета, n, eine Art Falter Webls 
Seife, mir onig, cibi genus: 
„Жуто зерде у сребрну сану — 

Зет, ш. Det С фіріеаггіорп, gener. 

Зета, Ё ријека у Ерцеговини. 
Зелов, ва, во, des = филедецођив, 

generi, À 

Зёшовск, Ka, ко, 1) der Ghmwiecaers 
їорпе, g ;епегогиш, 2) айу. wie etn зет, 
more вепегі. 

Зец, т, пс дар, lepus. Платпив као зец, 
Зечина, Ё. 1) augm, y. зец. 2) баё as 

fenfel, pellis leporina. 

Зечић, m. dim, y. зеп, das Оаафен, 
lepusculus. 

Зечица, f. dag Weibhen 
„pus femina. 

Зечуй, чја, чје, Hafen =, leporinus. 
Зечји трн, m. die oopa ononis 

spinosa Linn. 

э п. dim. $. звање. об 
Зивкаши, ам, dim. №. зваши. 

Зид, m, Die Mauer, murus, 
Зидање, п. daS Mauern, operis late- 

ricii molitio. 
Зидар, m. der Maurer, faber mura- 

rius, 
Зидарев, ва, BO, 
Зидаров, ва, BO,f rarii. 
Зидарсьй, ка, ка 1) Maurers, mu- 

rariorum, 2) аду, wie ein Maurer, more 
murarii. 

Зидати, ам, v. impf. mauern, 
latericium molior. 

Зудина, f, augm, ў. зид. 
4 

Zemli- 

yom Hafen , le- 

des Mraurerg, mu- 

opus 
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Зидине, f. pl. пад Gemäuer, WManers 
werf, Die Trümmer, ruinae, rudera, 

Зијамет*, m. у | 
„Осјећи ћу бегом зи]амбфйе-—, ж 

Зијсн“, т. vide штета: г 

Зијгнити, им, Vide штетовати. (% 
"Зијање, n. dag Maulafjen = feil = haben, 

Gûbnen, hiatio. | 

Зијати, ам, v. impf. ддбпеп, Мо. 
Зијфет“, т. (у Србији и у Босни по 

тарошима) vide част а. 
Зујев, ла. (Ерц.) 1) die Оеђицид des 
Mundes, hiatus. 2) даб Фађпеп, bia- 
tus. Зашао као зијев по чељадма 
(у приповијетки). 5) bei den Webern, 
би Deyrung der Ketre, hiatus stami- 
nis: OBOAHRH ти зијев (кажесе жени, 
дигнувши ногу, кад је нађе ко ђе 
снује пређу). 

Зијсвање , n. (Ерп.) Daê Фађпеп, osci- 
s10, н 

Зијсвати, ам, у. impf. (Еру.) gûbnen, 
охстог. } 

ди} внути. нем, у, рї, (Ёрп.) einmapi 
qûbnen , bio. 

Эйле*, f. рі. (ст.) die Teller, bei Der 
türfifhen Mufif, Die GomBeln, cymbala: 
„Уставите зиле и борије — 
„Стаде јека зила и борија — 

Зима, f. 1) der Winter, hiems. 2) die 
Сане, frigus., 

Эйми, im Winter, hieme. 
Зимгна, f. Sdhmwein oder Rind, Ваё für 

фен Winterhbauéhalt qaefhlahtet wird, 
carnes pecudis mactatae pro hieme. 

Зумити, им, Vide зимоваши. 
Згмни, на, но, Я8іпгег =, hibernus, 
Зимовање, и. раб überwintern, hiber- 

natio. 

Зимсвати, мујем, у. impf. и, pf. übers 
wintern, hiberno, 

Энмовийв, ш. der Winteraufenthalt 
Hinterquarfier (Der Näuber), hiberna 
praedonum: : 

„Снијег паде, друми западеше, 
„Планине се снијЈсгом завие ; r 

2110 горн се Sanmi не може: 

а тражимо себи зимовцика, 
, Be ke који зиму презимити — 

3 смозелсм, f, Das Jmmergrün, Winters 
oru., viuca minor binn. 

“у „ . 

КИИ) ©, \ меен Winter, hac hieme, 
Зим cre, f 
Зими шь, ња, ње, von diefem Wins 

tet, hujus hiemis, 

2 `uyma , нем, у' рї. аађћиси, oscito. 

Zuna pähe, u. Daê grundlofe Reden und 

= о ререп , Vociferatio. 

Зипарати, ам, у. impf. opne Grund 
tiren, уосмегог, 

Zam”, m, der Ruf in der Tabafróbhre, 
{ulıgo шоойапае: црмо Kao +ифт. 

Зјање, vide зијање, (7 
Зјати, sjam, vide затий. (7240 • 
Зјеница, f. (Ерп.) у: Ukgapfel, рориа, 
оламење, n. dag eibmajfer {йг eine 

Убофисти, aqua lustralis : отишао 
по зламење. cf. водина. 

Зламеновање, п. баё Befprengen mif 
Weihmwaffer, lustratio pnerperae. · 

Зламеноћвати, нујем, %&ашрї, u. pf. 
mit Weihwajfer bejprenğen, lustro 
puerperam, а 

Злата, бтацеипате, nomen feminae, 
Златан, шна, но, golden, aureus. 
Златана, дгаџеппапте, nomen feminace 
Златар, т. Der Goldfhmid „ aurifex : 
„Злашари Ке доћи, 
„Прстен саковати , 
„Бурму позлатити. 

Златарев», ва, во, де Фојфинра, 
златаров, ва, во, | aurificis. 

Златарски. ка, ко, 1) бо фино =, 
aunlicum, 2) аду. nah Форјфир = 
rt, more aurificis. E 

Элатитши, им, у, impf. yergolden, іпаиго, 
Златна, Ё ўгацеппаше, nomen feminae. 
Злапко, т, 9аппбпате, потер viri. 
Злашница, f. m. j. муа, die Sleifds 

fliege, musca cadaverina Linn, 
Элашо, n. 1) dag Фор, aurum: 2) (ст,) 

злато машерино , т. j. Бевојка.: 
» О] ђевојко злато материно — 
„Пјевни, пјевни злато машерино — 
„Остаде му злато испрошено — 

Злвашоје, ш. Нова млада не смије 
(од стида) никога у кући зваши 
по имену: samo је обичај да она, 
по што се доведе, свим кућанима 
(мушкоме и женском) нађене нова 
имена (само за себе) ;.ттако н. п, 
некога зове (старије Бетиће) m a- 
том, неког бабом, неког гос» 
подином (јели отишао господин 
да доћера сғиње ?), неког ђеве- 
ром; а млађе брашом, зла- 
тојемсокволаммилоштом, 
милојицом, и ш. д, жене TOs 

спом, мамом, наком, CHa- 
шом, невом; а Бевојке убави- 
цом, љепотицом, секом,го- 
спс5ицо м, голубицом, ил. д. 

Златокос , са, со, goldhaarig, апгео 

сте: 

„уловио Сосу златокосу — 
Златокрилӣ, ла, ло, (ст.); (9 010дег 

flüaelt, aureis alis : | 
„У језеру утва златокрила — 
Злаћен, на, но, до еп, aureus, an- 

ratus, Cf. злашан. 

Злаћење, п. dag Bergolden, inauratio« 
Зликовац, вца, m. der Bójemiht, ho- 
mo nequam, improbus. 

SAO, n, Daê Uebel, malum, 

~ 
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Зло, ubel, male, | 
Әлоба, f. die Bosheit, malitia. 
Элобан, бна, но, übelmollend, mali- 
‚уой. 

Злобити, им, у. impf. einer Beleidi- 
ашаа gedenfen, einem übel wolfen, 
ompia måla alicui cupere. 

Злобљење, n. dag Uebelwollen, male- 
voleutia, 

Зловбљан, љна, но, ttnmMufbhig, tristis : 
„јер је Марко иза сна зловољан — 

Злогсн, ш. злослут, Mi. je онај, који 
све зло слуши и говори, Der Uns 
ага фврторђе!, vates mali. Некакав 
Босански спаија, који је имао у 
своме селу таковог злогука, спре- 
мисе на ћабу, но прије него пође, 
дозове злогунка н себи, па му рече: 
»длогуче! ја полазим у име Бога 
на аџилућ; но ши да неговориш за 
мном ништпа зло, дон не дођем Ky- | 

Ћи, па ћу ши онда поклонити ши- 
ник проса” — „дДобро господару 
(одговори злогук); али ако ти не 
дођеш, воће мени даши просо”? 

Элопамтшило, ш. Der eine Beleidigung 
niht vergit, Der пафстаае, тафійфг 
На it, memor mali, injuriae, 

Злопата, f. das Glend, miseria, 

Әлбпашиши , им, у. impf. Darben, Elend 
leiden, egeo, patior. 

Злопаћсње, Daê eiden, miseria; 
ӘлопоглёБа, m, (ст.) Der ecbopt Bli- 

фФепђе, iratum tuens : 
„Оно јесте Срђа Злопоглеђа — 
Злорад, m. der GHadenfroh, laetus 

damno aliorum. 
Әлоран, на, но, fhledt verdauend, di- 

gestionis malae : дијете злорано. | 
Элослӯт, ш. vide злогун. 
олосретан, mua, но, vide злосрећан. 
Злосрешњик, m. Џпате фес, infelix, 
Әлосретњица, f. die Unglüdlihe, in- 

felix. 

Злосрећа, f. Unglüdsfind, infelix, 
Әлосрећан, ћна, no, unfelig, infelix. 
®лосреЁник, vide злосрешњик. 
олосрећница, f. vide злосрешњица. 
длоставиши, им, ү. impf. ий? pf. uns 

glüéliþ тафеп (eine Jungfrau), ihr 
Gewalt ап ип, vim inferre virgini, 

Злостављење, n, das Unglüdlih mas 
hen, violatio virginis. 

Злошвор, ш, Der Feind, Verfolger, in- 
imicus? он је мој злотвор. 

“Anoka, f. die Bosheit, malitia. 
Sadha , m. (Рес. и Срем.) vide злоћо, 
длоћо, m. (Ерп.) ein flimmes Kind, 

puer malitiosus. Ai 

Злоћуд, да, до, bösartig, pravae 
Әлоһудан, дна, но > indolis. 
®лочесш, ша, шо, іфіефё, malus. 
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Злочинац, нца, m. де: Uchelthâter, 
sons, malefactor, 

Зло, инсшво, n. die Uebelthat, тајебе 
ci m. . 

Эма . m. der Drache, Cindmutnt, draco, 
Эма}, ва, BO, Des Draden, draconis. 
ома; BHM, ша, то, дета а wie cin 
D ahe(zindwurm) draconis vim habens. 

Зма огњенл, на, но, (ст. н. п. Вук, 
децетогафе , draco igueus, ein Beitas 
me des Defvvten Мик aus Ёбпїа8 Nas 
{ріаё Beit (пјевасе како је Ђурђева 
Јерина казивала Турцима кад се 
родио Змајогњени Вук: 
„У мог сина слијепца Гргура, 
„У њега се мушко чедо нађе; 
„Није чедо чеда каквано су: 

„Вучја шапа и орлово крило, 
„И змајево коло под пазуом ; 

„Из уста му модар пламен бије, 
„Матери се не да задојити —): 
„Mome брату Змајогњеном Вуку — 

Змија, f. Die SHlange, serpeus, cÈ ryja. 
Змијоглав, ва, BO, H. п. кокош. 
Знак, m. das Reihen, signum. 
Знамени, та, шо, QuŜgezeidhnet, in- 

519015. 

Знан, на, но, беВаппё, notus. Од зна- 
на зеља глава не боли, fagt тап, 
wenn einer unter Befannten Heuratet, 

Знанац, нца, m. Der Befannte , famis 
liaris , cognitus. 

Знаница, f. Die Befannte femina fami- 
liaris, 

Знање, n. Daê Wiffen, scientia. 
Знатан , шна, HO, befannt, notus. | 
Әнапи, ам (говорисе и знадем), ү. 

impf. wiffen, scio. 
Значење, п. die Bedeutung, notio, 
Әначиши, им, у. impf. bedeuten, sig- 

nifico, 
Знбј, m. der фра, sudor. 
Знојав, ва, во, im Зфтаве, sudans.. 
Знојан, на, но, vide знојав. 
Энојсње, п. $аё Офтбен, задано. 
Знојашисе, имсе, у. r. impf, (фимбен,. 

sudo. | 
206, f. Der Haber (und тад тап {аш 

deffen Dem Pferde gibt), avena et omne 
frumentum quod equo. datur, 

"Зобање, n. даб Gffen von Kömen, 
manducatio granorum. 

Зобати , бљем, v. impf. (Körner) fref- 
fen, manduco fruges: зобље коњ, ко- 
кош; људи зобљу трешње, трожђе. 

Здбити, им, у. impf. m. j. коња, füt= 
tern mit Körnern, sagino frugibus. 

Зобљење, n. Das füttern mit Ябгпеси, 
pabulatio. 

Зобница, f. Der Haferfad, aus dem баё 
Pferd friğt, saccus ауеџае, saccus- pare 
Бајага, . | 
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Зобовина, f. vide зовина. 
Зсва, f die Holunderftaude, ае 

nigra. Linn. | 
Осовина, f. Holunderholz, lignum |5аш- 

рисі. 

Зевнуши , нем, у. рї, rufen, аф ато, 
Збља, t. Art fliegenden Fnfefts, bes iolae 
genus: лети у очи као зоља. 

Зопца, f. dim. у. зоб: 
„Сви су коњи зопцу позобали, 
„А мој доро није ни шавнуо — 

26р“, m. ме Бетпаве , vehementia, im- 
petus. сї. сила, 

3cpa, f, Die Morgenröthe, aurora, 
Зора, f. ганеппате, nomen feminae. 

Зорана, f, rauenname, nomen femi- 
nae, $ 

5брац, рца, m. „устани снао, зора 
је" (звао свекар снау). — „Зора ли је, 
зорац ли је: нешто напело реп, па 
точи око куће” (одговорила снаа; 
а оно се обадала говеда око к уће). 

Зорити, ри, у. impf. (ст.) мө {ери 
(eon Der Morgenröthe), rubeo. 

_»дора зари, петли поју — 
эг puga , f. dim. y. зора: 

још кла не забијељела, 

„Н: Даница лица помолила — 
5 psa, f. $гаиеппате, nomen feminae, 
Зорли^* ‚ јако, силно, здраво, ђејна, 

уепешеп1їег, 

У брњак, ш. зора ли је, зорњак ли је : 
нешто напело реп, па шрчи око 
куће. cf sopan. 

Зорњача, f. vide Даница. 
Эрак, m, | der (©оппеп{їгабї, radius 
Зрава, f. f solis. 
Зрічица, f. dim. 9. зрака. 
Эрелина , f. die Reife, maturitas, 
Эрго, зрела, ло, reif, maturus, 
Ҙрє ши, ем (и зрим), у. impf. reifen, 

табигог : зру јабуке; зри грожђе. 
Эрна, f. Grauenname, nomen feminae, 
Зрн^въе, п. (coll.) Ме Körner, grana. 
Зрнка, f виле, nomeu, femi- 

uae, 

®рно, n. 1) баё Korn, granum.2) (пуш- 
дало) die Flintenfugel, glans plum- 
Jea, 

Эрнце, n, dim. y. зрно, ein Rörnhen , 
granulum. 

Эрњка, f, vide зрика. 
Эрькаһе, п. даб UAuffreffen (5. 95. Der 

Rufuruz) - Körner die dem Shweinen 
vorgefhüttet werden, manducatio gra- 
norum, 

Эркаши, ам, у. impf. купити зрна 
(н. п. крме кад једе окомљене Ky- 

курузе) , діе Körner паф einander aufs 
Treffen, grana depascor, 

5$ б,ш. 1) дег Зађи, dens; он има зуб на 

њега, er bat einen дара (Pif) auf ibn, 

Зуб . - Буч 236 

malum meditatur in illum. 2) у пуш. 
ке (доњњ и горњи). 

Зубак, пка, ш. hyp. №. зуб. | 
Зубаш, та, mo, 1) дезађиг, mit Зађг 

пеп verfeben, dentatusi 2) der Haare 
auf den Задпеп hat, acer, cui поп ims 
pune illudas. 

Зубац, nya, m. der Bahn (des Жапитој, 
dens pectinis. 

Зубача, f. panicum dactylon Linn. 
Зубити HM, У. impf. н. п. шесшере, 

die дађпе (der Sage) {фаг[еп, acuo 
dentes serae, limae. | 

Зубић, m. Бы: das Зађифеп, dentulus. 
дубља, f. H. п, зубља луча, т. j. jena 

чица луча, ‘еіп брапп, asula „ 
татеп ита. 

Зубљење, п. dag Shärfeon der Säge 
зађие, асипо serae. 

Зубљица, f, dim. 9. зубља. 
зубнӣ, на, но, Зари z; dentium. 
зубун, m. eine Urt Jade (jupon), tu- 

nicae genus. Зубуне у Србији носе и 
жене и људи, а у Српјему, у Бач 
кој и у Банашу, само жене. Зубу- 
ни што се носе у Србији, они су 
бијели (од домаћега сукна) и без 
рувава ; женски су дугачки, готово 
до земље, а мушки су крашки, моло 
дужи од појаса; а што носе жене 
по Сријему, по Бачко; пи по | Bana- 
ту, они су од картуна, па су 1 UOC- 
шавлени плашном и наложени. па- 
муком; имају рукаве, и мало су 
дужи него у Србији мушки, 

Зубунић, m, dim, №. зубун. 
Зубу 'нчина , f. augm. $, зубун. 
Зујање, n. Раб Sumfen, susurrus (apis) 

сЁ, зучање 
Зујати, jum, у. impf. fummen, fumfen, 

susurro. cf. зучати, 
Зу ка, f. Dûê Cummen, ѕиѕиггиѕ apium, 
Буква, f. eine Art Aepfel, mali genus, 
Зукнути, нем „у. pf, 1) fummen, in- 

susnrro, 2) ет Bort fallen laffen ¢ 
ing Opr fagen , in aurem insusurro. 

Зулови*, м." pl. die Qoden, cincinni, 
cf. витице. | 

Зулум“, ш. die Фера фанове, vio- 
“lentia, 

Зулумћар*, m. der Tyrann, Unterdris 
Чет, tyrannus. 

думба“, f. ein Durhfhlageifen, um runa 
н, @бфет Damit inê Qeder zu {їефеп, 

5. ди einem ©iebe, fervum efficien- 
bis foraminibus iri corio. 

Зумбул“, f. eine Art Blume, Погіѕ genus. 
ши f die Pfeife bei рес türtifhen 

Mufif, fistula turcica. 
Зуцнути, мем vide зукнути, 
Зучање, п. vide зујање. 
Ds ЧАШИ; ЧИМ; mih зујаши, 
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И. 

И, und, et: ија, и ти, {00051 1% als 
_ Du, et ego, et tu; и шамо и амо. 
И, fie, eos; ihrer, eoram: ја сами 
‚виБео; зовни и; ја и се не бојим. 

И, сї. ии! 
Ибар, бра, m. $116 in Serbien. Ибар 

ушјече у Мораву више Карановца. 

1 

Ибрӣк*, m. eine fupferne Wafhfanne , 
vas cupreum ; аепепт. 

Ибричић, ш. dim. 9. ибрив. 
Ибрпшим ^ та. свилени конци, Sei- 

депзтіёп, ein Faden Seide, filum seri- 
cum. 

Ибртшим - тшканида, f. (ст.) m, ];пгка- 
ница од ибришима : 07 
„Пришеже му чешири колана, 
„А и пешу ибришим - тканину — 

Ива, m. (Рес. и Срем.) vide Иво. € 
Ива, f. eine Art Weide, salicis genus 

(quod quaere), 
Иван, m. WMannsname, (Johann der 

Täufer) nomen viri (Joannes Baptista), 
Ивана, f. ©обаппа (Frauennanie), no- 

‚ шеп feminae. ~ 
Иваница, f. dim. 9, Ивана. 
Иванаш , то. WManngname, nomen yiri. 
Иванчић, ш. dim. 9. Иван. 
Ива дан, ња дне, m. @е{ї des H. Jo- 

bhann des Tûuferê, Den 24. Juny, dies 
festus 5. Joanni Baptistae. Србљи при- 
повиједају, да је Ива дан ma- 
ко велики свешац, да на њега CYH- 
це на небу трипут од страа cma- 
не. Уочи Msama дне је обично на 
неким мјестима (као н. п. у Јадру) 
палиши лилу оно тора: нагуле Чо 

бани лиле (брезове или шрешњове) 
и мешну у процјепове, ше начине 
һао велике кише, па у очи Ивања 
дне, пошто се смркне, запале те 

_пропјепове и обнесу око шорова, 
потом неке зађену у шор me изго- 
ре, а неке узму чобани и изнесу на 
какво брдо, Бе aoe xı више чобана, 
me се играју. Тако се пали лила и 
у очи Џешрова дне. А на неким 
мјестима (као по Сријему) Серу he- 
војке (уочи Ивања дне) Ивањско 
пвијеће ше вију вијенце и мећу ис- 
пред куће по стреля или по плоту. 
Берући ђевојке цвијеће пјевају paze 
личне пјесме, а особипо ову: 

„Ивањско цвеће Петровско, 
„Иван га бере ше бере: 
Мајци га баца у крило, 

ı „A мајка с крила на земљу — 
_ Hara, Ё зидине од намасшира, у 

, 

Ива Игр 355 

Шабачко] наији, накрај Пера под 
Видојевицом. 

Ивањскб цвијеће, р. (жушо и бије- 
ло) daS Qabfraut (Зар тор, Unfer 
Frauen Зе коћ), galium verum Linn, 

Heep, m. der Holzfpann beim Zimmers 
mann, sarmenium. Kya ће ивер од 
владе ? 

Иверак, рка, ш. ћур. 9. ивер, 
Иверан, рка, m. Gebirge урусфеп Dent 

lufe Јадар und dem Berge Пер. 
Иверје, (coll.) die Spûnne, Holzabfäle, · 

sarmenta. ' 

Иверчић ‚ та. dim. y. ивер. 
Hsin, m. ein WeidenmaM, salicetum. 
Ивица , f. 1) dim ¢. ива. 2) ?аё пре (ant 
~ Зиф, ап der Qeinwand), latus panni. 
Ивка, f. granenname (cf. Ивана), no- 
_ men muliebre, 
Ивко, т, WManugname, nomen viri. 

Мвница, f. планзнау Ерпеговини 
(у Дробњацима): 

„Сан уснила љуба војводина, 
„Анђелија Стоја Карапића, 
»Бевас Дробњак магла притиснула, 
„А из магле вила покликнула 
»Са Ивнице високе планине — 

Иво, m. (Ерп.) hyp. у. Иван, 
Ивов, ва, во, von Weiden, salignus, 
Мвовина, f. das Wreidenholz, ligaum 

‚ salignum. 
Игда (ò. 1. игла), је, aliqando, cf. икад. 
Игла, f. Die Nadel, acus. 
Иглёр, m, Der Nadler, opifex acuariuse 
Иглени, на, но, н. п. уши,.да$ Na- 
реГ = Befr, foramen acus. 

Игленица, f, Ме еарефифје, рухіѕ 
5 асиаг1а. ~ 

Иглица, f. Daê Жаое феп, acula, acicula. 
Игња, ш. (Рес. и Срем.) vide Игњо. 

ПЕ не "| бапанив, ein Mannsa 
граница шоа Тепаїти$ 
Игњашије, m. | 181 И Ы 

Игњо, (Ерц.) hyp. 9. Игњат. 
Игра, f. 1) da8 Spiel, lusus, ludus. 2) 

, Der Tang, chorea, - 
Игралїшше, n. der Spiel =, бег Tangs 

plag, locus saltatorius. Eg 
Играње, n. 1) dag Spielen, lusus. 2) 

, Daê Tanzen, saltatio. | 

Играши, ам, у. impf. 1) fpielen, luda 
‚ 2) tangen, salto. 
Игратисе, амсе, у. г. impf. fpiefen, ludo. 
Играција, f. (angeeignet und ferbifiré 

ftatt реграција, Recreation, оф! He 
грати, (реп) Daê Ey, was am Dona 
nerjtag dem ©фиергег РатгаебтафеЕ 
mird, Damit er 01е Knaben, jtatt Des 
Qerneng, fpielen 1466, munusculum ovi. 
datum ludimagistro diè Jovis, qua 
pueri lusum dimitiuntur. Који He an- 
несе играције, онога (кашто)зашх 

2 
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вори учитељ у школу, те учи еам 
читав дан. 

Играч, т. 1) бег Spieler, lusor. 2) der 
Tänzer, saltator, ; 

Играчица, f. 1) die Gpielerinn, femina 
ludens. 2) die Tånzerinn, saltatrix. 

Играчка, f (у Сријему y Бачк. иу 
Бан.), Ме бр егеу, (für Kinder), cre- 
pundia, 

Игриште , п (ст.) vide игралиште : 
„Ja усади вишњу на игришту — 
эДол по игришту, по девојачком— 

Игуман (gen. игумна и игумана), 
та. (пусоргусс)рег Замшеп tineg Klofters, 
hegumenos coenobii. 

Игуманија, f. (теу) die Oberin іп 
einem Kloter, hegumena monasteri. 
Игуманов, Ba, во, deg Guardians, 

- hegumeni. 

Игуманскї, ка, ко, 1) ђедитепиф, 
hegumenicus. 2) аду. даф Guardians 

‚ Urt, more hegumeini. 
Игумансшво, n. die Февитетфаје, 

‚ manus et dignitas hegumeni, 
Игумнов, ва, во, vide игуманов. 
Идиди ! als interj. auf und dayon, avolat. 
Иждребити (изждребити), им, (Рес. 

и Срем.) vide иждријебити. 
Иждребитисе (изжларебитисе), бесе, 
_ (Рес .‹и Срем.) vide иждријебитисе, 
Ижаријсбити (изждријебити), им, 

у. рї. (Ерп.) werfen (von Stuten), eni- 
tor: ова је кобила иждријебила 
те све коње, 

Иждријсбитисе (изждријебитисе), бе- 
се, у. r. pf. (Ерпц.) т. ј. кобиле, ing- 
gefammt werfen, enititur alia ех аһа: 

‚ све су се кобиле иждријебиле. 
Ижђенути, нем, у. pf. (Ерц )| т.ј. име 
Ижђесши, ђенем, у. р“ feinen 

Spignamen geben, aufbringen, impono 
nomen mrisorum. 

Иженити (изженипи), им, у. pf. Vets 
bcuraten, colloco lios. 

Иженитисе (изженитисе), иимосе, 
v. r. pf. П nad einander хесђецгагеп, 
uxores duxere alius ex alio, 

Ижимаһе (изжимање), u. dag 2108: 
dDrücfen (ded Wajfers), expressio. 

Ижимати (изжимаши), ам, у, impf. 
‚ дивосцфен , exprimo, 

Иҗина, f. vide клијепт, 
Ижљевдње, n. (Ерц.) vide излијевање. 
И жљевати, ам, ЈЕрц,) vide излијевати. 
Ишљубити, им, vide изљубити. 

Ижљубитисе, имосе,у е изљубитписе, 
Из, аиб, ех, 
Иза (из за), von бег hinteren Век, 

von јепте св, а parte postica: дође ssa 
брда: иза зиме топло, иза кише сун- 
це; ласио је иза града стријељати. 

Игаораши, берем, у. pf. erwåplen, eligo. 
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Изаврети, ври, у. рё, þervorfprudeln , 
5саїиг1о. | ; 

Изагнати, ам, ү, рї, austreiben, eji- 
cio, ехћигђо. 

Изадирање , n. Das Хивее ен, evulsio; 
fuga. ө 

Изадирати, рем, v. impf. 1) aureis 
fen, evello, 2) Reiaus nehmen, fu- 
gio. б 

Изадрсти, ем (и задерем), изадръо, 
(Рес. и Срем.) vide изадријети, 

Изадријети, рем (и изадерем) иза- 
дръо, у. pf. (Еру.) 1) þerausreiĝen, 
evello. 2) Reiğaus nebmen, aufugio : 
једра је изадръо. 

Изазваши, зовем, у. рї, ђекаивгијел,. 
гуосо, : 

Изазивање, ип, Da8 фегаиётџеп, evos 
саіло. 

Изазивати, ам (и изазивљем), у, їтрї, 
$erausrüfen, evoco. 7 

Изанђати, Ба, у. pf. fih verliegen, 
jacendo corrumpor (de panno). 

Изапрати, перем, vide испрати. 
Изасипање , n. 1) dag Хибјфи еп, cfe 

fusio. 2) дав Ausfdlagen, eruptio. 
Изасипаши, ам (п изасипљем), у. impfe 

auŝfhütten, eundo. 
Изасипапшсе, nace (и изасипљесе), у. 

г. ipf. апё[фЇаадеп , егишро. 

Изасраши, серем, у. pf. beraiusfheis 
fen, procaco. Који његову иглу из- 
једе, онај шреба чувалдуз да иза- 
сере, тег. feine (des bofen УХафидел) 
Nabhnadel friff, muf dafür wenigfteng 
eine Padnadel {ф**. 

Изасратисе, серемсе, у. r. pf. [aries 
геп, evacuari. 

Изасути, спем, у. рї, ausfhütten, 
ећцпдо. 

Изасутисе , cuece, у. т. pf. аизјф[а« 
деп (aus der Haut), erumpo, prodeo. 

Изаткати, изачем, у. pf. fertig wez 
ben, pertexo. 

Изатога , D. і. иза шога, darauf, ех- 
in cf. иза. А 

Изаћи, зађем, vide изићи. + 
Изба, f. (по Ерцегођини и по Србији 
‚ово Новог пазара) vide соба. 
Избавити , им, у. pf. befreyen „ libero. 
Избављање , n. баё Befreyen, liberatio, 
Избављати, ам, у. impf. бећереп, li- 

bero. 

Избадање, n. dag Ausftehen, efossio 
ехс1510. 

Избадати, ам, у: impf, апёйефеп, 
| effodio, excido, f 

Избалити , им, у. pf. roig majhen, 
maco maculo, 

Избацивање, n. 1) Dûê Herausmwerfen , 
ejectio, 2) dag Uusfhiehen, гејесћо, 
5) даб Ubfeuern der Flinte, ejaculatio, 
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Избацивати, цујем, у. impf. 1) рег: 
амвтретјеп , ејісіо, 2) аиёіфіевеп, re- 
јісіо. 5) [08{Ф1е$ еп, ађјецеги , ејасшог. 

Избацити, им, у. pf. 1) herauŝwerfen, 
ејісіо. 2) аиёіфіебеп, гејісіо. 5) nyu- 
ку, шоп, abfeuern (die Flinte), eja- 

‚ culor (glandes). 
Избегнути , нем, vide избећи. 
Избежаши, жим, (Рес. и Срем.) vide 

избјежати. 
Избелеши, лим, (Рес.) vide изби- 
Избелити, лим, (Срем.)ј јељети. 
Избећи (говорисе и избегнули), бег- 

нем, (Рес. и Срем.) vide избјећи, 
` Избечитши,, им, у, рї. m. j. очи, ftiere 

Uugen тафеп, oculis rigidis taeor. 
Избиваши, ам, v. impf. не избива, као 

куга из Сарајева, er ift nie abwefend, 
ijt immer рађени, wie die Фе in 
Sarajewo. 

Избијање, п, DaS Фегаидјфадеп, ex- 
tusio, 

Избијати , ам, у, impf. ђеганвјф аден, 
extundo, 

Избијелити, им, у. pf. (Ёрп.) | wei 
Избијељети , лим, у. pf.(Epu.) ў wers 
` den, albesco: избијељела “oa. 
И збирак, рка. m, das lieberbleibfel, der 

Ret, residuum, reliquiae, у 
Избирање, п. das из ацбеп, ЗВађТеп, 

electio. 
Избираши, ам, у. impf. ацд[е{еп, wäh: 

len, eligo. бй. 
Избирач, m. der Wähler, Der viel Muss 
аце, difficilis. Избирач нађе omn- 
рач (кад се који жени). 

Избисшритисе, puce, у. pf, Бат, bell 
_ werden, fih Еасеп, claror, limpidus fio, 
Избиши, бијем, у. pf. 1) Derausfhlas 

gen, ебао, extundo. 2) $егїф1адеп, 
, gerblûuen, contundo, A 
Избуегнуши, нем, vide. избјећи. 
Избјежаши, жим, (Epi) vide избјећи. 
Избјећи (говорисе и избјегнути), бје- 

THEM, у. pf. (Еру.) hinausfliehen, gers 
Чиеђен, асло. 

Изблӣза (изблиза, ш. ј. из близа), Yon 
‚ Rabê, cominus. | j 

МИзбљуваћ, вка, ш. оно што сеу jes 
дан пуш избљује, Der Uuswurf, spu- 

‚ tum ,* ejectamentum. 

Избљуваши, љујем, у. pf. ausfpeien , 
exspuo. 

Избљувашисе љујемсе, v.r. pf. fih aus- 
fpeien, satis spuisse. 

Изболетши , лим, v. r. pf. (Вес.)} amas 
Изболоватн , лујем, ү. pf. gern 

· Избдъети, лим, у. pf. (Ёрц.) J (durd 
‚ Rrantheit) morbo macresco. 

Избор, m. dag Gewählte, die Blüte, 
delectus : 

-wHo избору бољи од Gomera — 
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Избости , бо дем, v. pf. 1) ausftehen, 
, expungo 2) феттефен, compungo, 
Избрати , берем, vide изабрати. 
Избрисаши, ришем, у. рї. апё[б{феп, 

deleo, 
Избројити, им, v. pf. auŝgäplen, enu- 

mero, 

· Изброћине, f, pl. Der Radfrapp, rubia 
tinctorum secunda, (де: Gag Der Får- 
berröthe, nahdem fie einmal дебгаифі 

· worden). Man БгаџфЕ ihu z B. зит 
Färben der Oftereyer, wie daS Bap- 
3HAO. 

Избубаши, ам, у. pf. (onomatop.) gets 
blåuen, contando. 

Избудиши, им, v. pf. nah der Reihe 
ween, excito alium ex alio. 

Избушиши; им, у. pf. gerlödhern, per- 
‚ foro , pertundo. ; | 
Извадити, им, у. pf. 1) Бегац$пертеп, 

ђетоотђојеп, promo, 2) (сш.) кавгу, 
т. ]. замешнуши : 
„Шћаше Милош извадиши кавгу —- 
Извалиши, им, у. pf. umwerfen, eyer- 

їо, ргоѕїегпо. 

Извалитисе, имсе, ү. г. рї. f4 Bins 
werfen, ргоситђо. 

Изваљаши, ам, у. pf. ђегандтацен, 
еуојуог. 

Изваљашисе, амсе, т. r, pf. 1) fiġ 
Бетаибра еп, ртоуојуог, 2) {ih fatt 
wälzen , ѕайог volutando. 

` Изваљивање, n. das Umwerfen, Hin: 
merfen, ргозгапо. 

Изва»иваши, љујем, у. impf, umwer: 
fen, prosterno, | г 

Изваљиватисе, љујемсе, v. т. impf, 
fh Бїпшег{еп, ргоѕїегпог. 

Изван, (по Ерц.) aufer, extra: он је 
изван себе. 
Извараши, ам, у. pf, бе едеп, decir 
‚рїо. 

Извесно, (Рес. и Срем.) vide извјесно, 
Извести, ведем, у. pf, hinausfüpren, 

едисо. 

Извести, извезем, у, pf. fticen, acua 
perscribere. 

Извесши, извезем, у. pf. hþerausfühs 
ren, еуећо. 

Извесшисе, извеземсе, у. г. рї, [ers 
ausfabren, еуећог. 

Извесшити , (Вес. и Срем.) vide изви- 
јесшиши. 

Известишисе, имсе, (Рес. и Срем.) vi- 
de зивијеститшисе, 

Изветрити , им, (Рес. и Срем.) vide 
извјетриши, 

Извешаши, ам, (Рес. и Срем.) vide 
извјешатши. , 

Извидаши, ам, у. pf. peifen, аиёсигісеп, 
medeor. сї, изли]ечипти. { 
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Извидити, дим, у. pf. (Срем.) г {hein 
И звиђеши, дим, у, рї. (Ерп.)) пеђтеп, 

зеаидеп фениаеп , coram inspicio. 

Извијање, n. Daê Стђинеп, Ausfpinti- 
firen, excogitatio. 

Извијати , ам, v. impf, erfinnen ‚ 018: 
їрїтїїйтеп, excogito: изБија којека- 

ква јела, 
Извијатисе , jamce, у. г. pf. fidh mwin- 

реп. еуећог, sublimis feror; извијао- 
ce орао под облаке. 

Извијестити , им, у. pf. (Ерп.) бела 
ten, сегбогеш facio. 

Извијеститисе, имсе, у. r. pf. (Ерп.) 
‚ Ausfunft befommen, certior fio. 

И :љир; m. (ст.) vide извор: 
„Извир вода извирала, 

„Белу пену изметала — | 
И впрање, n. das Heryorfprudeln, sca- 

‚ turitio. : 

Извираши, ре, impf. m, j. вода, ent- 
іртіпдеп, scaturio. 

Извиривање, n. дав Spûben, speculatio. 
Извириваши, рујем, v. impf. реғацё: 

‚ fpûben, speculor ex —, 
Hs: pama, им, у, pf. þinausfpähen, 

prospicio. 
Извиркивање , n. dim. $. извиривање, 
И увпрвивати,кујем йїш.ф,извиривашти. 
Извити, вијем, у. рї. winden, necto. 

Извитшисе , вијемсе, у, pf. f4 entwinz 
den, fih emporwinden, еуећог: извио 

, ce орао небу под облаке. 
Извјесно , (Ерп.) gewiß, certe. 
Извјетрити, им, у. pf. ((Ерц.) ац; 

, rauhen, еуарогог. 
Извјешати , ам, у. pf. (Ерц.) паф Det 

, Rcibe benfen, suspendo alium ех alio. 
Извлачење, n. дав ђеганвнеђеп,ехЕгасцо. 
Извлачити , им, у. impf. ђегацбуеђеп, 

‚ extraho. 
Извода, f. главица купуса, или Apy- 

rora каквог поврћа, што се осша- 
ви за сјеме. 

Изводати, ам, у. pf. н. п, коња, 
überführen (баё Pferd), circumduco 
equum sudantem. — | i ~ 

Изводити , им, у. impf. х) ђеганетиђ: 
ren, educo. 2) aufführen (ein Lied), 
concino. 

Изь)бъе, n. 1) Daê Herausführen, edu- 
ctio, 2) da Ausführen, Grequiren ei- 
nes Сејапаевб. 

Извожсње, п. da Herausführen, eve- 
„сага, evectio. : 

Извоз, m. 1) Das Führen, vectura. 2) die 
‚ Xusfuhþr, exportatio. 
Извозити, им, v. impf. Бегацё{йргеп, 

führen, veho. ; 

Изволгвање, п. (Рес. и Срем,) vide изво- 
Фијерање, ' 

Извидети, дим, у. pf. рен айан 

Ч N · + a = М 
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Изволєвапи, ам, (Рес, и Срем.) vidë 
изволијевати. 

Изволети, лим, (Рес.) vide извољети. 
Изволијсвање, п. (Ери.) das Uusflaus, 

ben, Wåplen, delectio, · . 
Изволијеваши, ам, v. impf. (Ерц.) анв= 

ffauber, deligo : немој ши мени ту 

изволијеваши којешта, него једи 
што ти се донесе. 

Изволитши, им, (Срем.) vide извољеши. 
Извољетши , лим, у. pf. (Ерц.) belieben, 

fich mürdigen (in den Klöftern, und in 
Den Etädteù), placeat, dignetur (in 

‚ Ungern). 
Извор, m. der Urfprung eines Fluffes „ 

die Quelle, scaturigo. 
Извр, von oben Бегай, desub: mese во= 

да извр брда. 
Извратити, им, ү. pf. wenden (ит 

‚ wenden), verto i 
ИзьраКае, n. das Wenden, versio. 
Извраћаши , ам, у. impf. wenden, verto. 
Изврачати, ам, у. рї. erwaprfagen, ae- 
„ико уаНсшапдо, | 
Извргнути, нем, vide пзБрћи. 
Изергнушисе , немсе, vide изврћисе, 
Изврнути, нем, у. рї. nmwerfen, everto. 
Извршање, n. рав Umwerfen, eversio. 
Изврташи, phem, у, impf. umwerfen , 

еуетћо. 

Извртели , шим, у. pf. (Рес.) } 1) gelé 
Извртити , им, у. pf. (Срем.) рбођгеп, 
Изврћети, вршим, у. рї (Ерп.)) рег!о- 

го. 2) ђегацзмеђеп (den Shu aus der 
‚ Flinte), evacuo telum. 
Изврћи (говорисе и извртнути), Bp- 

THEM, у. pf. н. п. пушку, entladen, 

‚ Гоёгаіевеп. 
Изврћисе (говорисе и извргнутисе), 

вргнемсе, У, г. pf. 1) ih werfen (vom 
Holze), rejicior, resilio. 2) ausarten, 
degenero. ; 

Извршивање, n. dag Bollenden, abso- 
Јапо. з 

Извршивати, шујем, у. impf. volens 
den, perficio. 

Извршиватисе, тпујесе, у. r. impf. yolla 
endet werden, in Erfüllung gehen, fit 
satis e. g. voluntati divinae. 

Извршити , им, у. pf. yoflbringen, per- 
ficio. 

Извршитисе, шисе, у. r. pf. н. п. B0- 
ља чија, орф гаф werden, ехео , рег- 
Полог. 

Извући, вучем, у. pf. heraugziehen, ex- 
Р 4 traho. 

Изгазити, им, у, pf. ṣertréten, сопсијсо. 
Изгамизати , мижем, у. pf. ђекацв ће 

фей, prorepo, рак, пре. ; 

Изгатати, ам, vide изврачати. 
Изгинути, немо, у. рї, ди Grunde gea 

реп (von meprern), perco, interco, 
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Изглавити, им, ү. рї. аиздгтеђен (6. B. 
eine Yrefferflinge), extorqueo. 

Изглављивање, n. das Ausdeehen, ex- 
torsio. 

Изглављиғаши, љујем, ү. impf. аи: 
` drehen, extorqueo. 

`Изгладиши, им, ү. pf. augglätten, lae- 
vigo. ; 

Изгладнети , ним, ү. рї. (Рес. hungrig 
Изгладнити, им, ту. pf. (Срем.) гүрегдеп, 
Изгладњеши, ним, у. рї. (Ёрц.)} fame 

согттрлог. 

Изгледање, n. dag Отанајеђеп, рго-' 
spectio. 

Изгледати, ам, у. impf, þinausfhauen, 
‚ prospicio: 
Изгледаши, ам, у. pf. есіфёиепй, spe- 

tando acquiro. 

Изглодати, оћем, у. pf, зетпадеп, cor- 
‚ тодо. 
Изгмизаши , мижем , уде изтамизати. 
Hə нати , ам, у. рї. austreiben, exturbo: 
Изгњечити, им, ү. pf. зесаче феп, con- 

tero, епдо. 

Изговарање, n. 1) баё Ausfprehen, pro- 
nunciatio. 2) 00$ Entfhuldigen, excu- 
5210. 

Изговараши, ам, у. impf. 1) ausfpre- 
hen, pronuncio. 2) еп фи ден, ex- 
сизо. 

Изговарашисе, amice, у. т. пар; fih 
‚ entfhuldigen, excuso те. 

Изговор, m. die би фи дина, Auêres 
бе, excusatio. 

Изговоритн, им, у. pf. 1) еп фи 
деп, excuso. 2) аидтеђеп, sermonem 
ad finem регдисо. 

Изговдритисе, имсе, у. г. pf 1) {Фф 
еп фи Маси, excuso me. 2) fih ац: 
reden, satis locutum esse. i 

Изгонити, им, у. impf, 1) austreiben, 
, expello. 2) erpreffen, exigo. 

Изгоъьее,‚ n. Daê Mustreiben, expulsio. 
Изгорелина, f. ein Sluhmort für etmas 

Bermiğtes, Dem man Berbrenning 
юйп{фї: камо ma изгорелина > con- 
усСї1 депи. 

Изгорелица, f. vide погорелица. 
Изгорео, рела, ло, yerbrennt, adustus, 

combustus. 

Изг реши, рим, у. pf. аббгеппеп, 
Изг.:руеши, рим, (Ерп.)ј exuror. 
Изгр<псти, бем, у. pf. з) ђегаизјфа= 

ben, Бегацё©тавеп, егадо, 2) gerfras 
‚ Ben, lacero unguibus. 
Изгристи, ризем, у. pf. зесрефеп, cor- 

rodo, зетпадећ, 
Изгрнуши , нем, у. pf. ђетанејфагтен, 

‚ егадо , eruo. 

Изгртање, n, das .Өегайё{фаггеп, era- 
510. T 

Изгршаши, грћем, ү, impf. perang: 
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fharren, eruo (4. B. dag Feuer aus 
dem Ofen). 

Изгруваши, ам, у. pf. ;етїфЇадеп, con- 
cutio, cf. избубаши. 

Изгубиши, им, v. pf. verlieren, amitto. 
Изгубишисе , имсе, у. r. pf. г) verlorere 

geben, perdor. 2) еїп{аПеп (im Gefidhte 
abmagern), macesco: 

Изгулиши, им, у. pf. дитё Nagen епі: 
&[б$ еп, erodo. 

Изгураши, ам, у. pf. зетћојјеп, зи Grun= 
De гїфїеп, ећдо. 

Издавање, n. 1) Daê Фетта еп, prodi- 
по. 2) daS Geden voni Haufe weg, Bers 
untrenen, interversio, 

Издаваши, дајем, v. impf. 1) їйейдёз 
ben , interverto. 2) verrathen, prodo. 

Издавна (из давна), yon längft Her, pri- 
‚ dem. є 

Издаја, f. der Berrath, proditio. 
Издајник, ш. Der Berråther, proditor. 
Издалека (из далека), yon weitem, emi- 
nus, е longinguo. д 
Изданан, нка, m. еіп Rnüttel ооп einer _ 

Gtaude, ме ат Boden абдеђанси 
iff, fustis genus; ударно га издан- 

KOM. 
Издангубиши, им, у. pf. an Seit дета 

lieren, pessumdo tempus, (5, ©, Haa 
‚ дангубио шри дана). 
Изданути, нем, у. рї. анба фштеп, ex- 

4 Spiro. 

Издаши, ам (говорисе и издадем), у: 
pf. 1) weggeben, foras до. 2) џеттатђен, 
prodo. ч 

Излашан, шна, но, freigebig, Пђеваћз. 
Издевање, n, (Рес. и Срем.) vide изди- 

јевање. 
Издсвати, ам, (Рес. и Срем.) vide из- 

дијеваши. 
Излевешати, ам, у. рї. излупати ко^ 

га, ş;erblûuen , contundo. 
Изделити, им, (Рес, и Срем.) vide 

издијелити. 
Изделитисе , имосе , (Рес. и Срем.) vi- 
‚де издијелитисе. 
Изденутши, нем, vide издести. 
Издер, m. н. п. добро плашно, сукно 

за издер, беџцирапр, иф, {р Stras 
раве aushält, pannus aut linteum la- 
boris patiens. ; 

Издераши, рем, у. pf. дете еп, Іа 
сего. 

Издерилијеска, f. ein Ferngefunder Kerl, 
dem die Hafelftaude (des Corporals) — 
піср:8 anbaben Fann, non timens vitem 

, miles (vitifragus ој 

Издести (говорисе и изденути), де 
‚нем, (Рес. и Срем.) vide ижђести, 
Издигнути, нем, vide издићи. 
Издигнутисе, немсе, vide издићисе, 

Изаизање, n. Dağ Uufrihten, егсено, 
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Издизаши, дижем, у. impf. (и die Höhe 
, beben, tollo, erigo. 
Издизашисе, ижемсе, у. r. impf. fi 

erheben, aufrichten, erigor. 
Издијевање, n. (Ерп.) das Aufbringen ei- 

neg Spignamens, inditio nominis scome 

matici. 
Изди|свати, ам, у. impf. (Ерц.) н. п. 

име коме, aufbringen (einen ©рівпағ 
теп), іпаеге сотта. 

Издијслити , им, у. pf. (Ерп.) austhei- 
fen, vertheilen, distribuo. 

Издијелитисе , имосе, v. г. pf. (Epu.) 
. fih zertheilen, аиёеіпепдег Ёоштеп. 
Издирала, alê interj. auf und davon! 

кад OH шо чу, а он онда издирала, 
‚ aufugit. 

Издисање ‚ n. daê иёаїйтеп (Sterben), 
‚ exspiratio. 

Издисати, дишем, у. impf. augathmen, 
‚ ёх5р1їго. 

Издићи (говорисе и издигнути), ди- 
гнем, у. pf. aufrihten, aufheben, ers 

, þeben, erigo. 
Издићисе (говорисе и издигнутисе), 

дигпемсе, у. г. рї. fih aufrihten, eri- 

‚ бог, 
Излравити, им, vide оздравити, 
Издрёши, дерем, издръо, (Рес, и Срем.) 

, Vide издријети. s 
Издријети , gepem, издрђо, у. pf. (Ерп.) 

1) ретгеіфеп, lacero. 2) Reifauê nehmen, 
ацїіцурло. 

Издрланчиши, им, у. pf. erfhwägen, 
‚ аб{фиюавеп, eblandior, emendico. 

Издрљати, ам, у. pf. befrigeln, con- 
_ scribillo. | 

Издрмати, ам, у. pf. þerausrütteln, 
excutio. | 

„Та ево га, мила нено, 
гди дрма на врати, 

„Издрмао, мила нено, 
пола вључанице — 

Издробипи, им, у. pf. gerbrödeln, com- 
mınuo. 

Издрлати, ам, v. pf. gerfegen, lacero, 
lanio. 

Издупсши, убем, у. pf. аир еп, ex- 
: сауо. 

Изелица, f. (Рес. и Срем.) vide maje- 
‚лица. 

Изести , едем и изем, (Рес. и Срем.) 
, Vide изјести. 

Изесшисе, едемсе и иземсе, (Рес. и 
Срем.) vide изјестисе. 

Изждребиши, им, vide иждребити, 
Изждребишксе , бесе, vide иждреби- 

тисе, | 

Изжлријебити, им , vide иждријебити. 
Изждријебитисе, бесе, vide иждреби- 

писе, 

Игжсципи, им, vide иженити, 
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Изженитисе , имосе , vide иженишисеф 
Изжимање, п. vide ижимање. 
Изжимаши , ам, vide ижимати. 
Изигравање, п. 1) Daê Gewinnen drh 

Суве, lucrum ex lusu. =) das Ausipics 

len, Hollenden des Spiels, absolutio 
ludi. 

отр тапи, ам, у. impf. 1) erfpielen, 
ludendo acquiro. 2) ји Ende fpielen, ab- 
solvo ludum. | 

Изиграти, ам, у. pf. 1) erfpielen, lu- 
, dendo lucror, 2) ди пре fpielfen, ab- 

зоју о ludum: 
Изигратисе , амсе, у. r. pf. 1) їф aus- 

fpielen, satis lusisse. 2) fih ац$їапдеп, 
satis saltasse. 

Изискати, иштем, у. pf. erlangen, 
аса око, 

Изискатисе, иштемсе, у. r. pf. einer 

Gitte Gewährung erlangen, voti fio 
compos. ; 

Изићи , изиђем (и изидем), у. pf. т) augs 
gehen, exeo, egredior.: 2) аиёбгефеп 

‚ (von einem Фрапбфете), erumpo. 
Изјаати , јашем, vide изјати. | 
Изјавиши, им, у. pf. н. п. овце, hins 

ausleiten (Die Heerde), educo : 
„И изјави на планину стадо — 
Изјагњити, им, у. pf. werfen, pario 

(ооп ©фаѓеп) enitor: ова је свца из» 
јагњила те све овце; је си ли ши 

‚твоје овце изјагњио (aufziehen)? 
И зјагњитисе ‚ есе, у. г, рї. m. ]. OB- 

це, werfen (von тергеп (Офајеп), 
‚ райо. 

И зјадитисе, имсе, у. г. pf. Яф ausflas 
деп, аизјапимеги, querelis levor, re- 

К сгеог, 

Изјаловити, им, у. pf. gejt machen 
. (0итф Berlekung), sterilem reddo. 

Изјаловитисе, имсе, ү. г. pf. gels wers 
, реп, sterilis fio. j 

Изјањитши, им, vide изјагњити. 
Изјањитисе, есе, vide изјагњитисе, 
Изјати , јашем, у. pf. 1) ріпап reiten, 

den Verg þhinanreiten, ascendo equo 
montem., 2) vide пројати 2. 3) уц Shans 
den reiten ein Pferd, equitando pes- 
sumdo. 

Изјаукати, учем, v. рї. етбадеп ers 
peulen, exululo, ululatu acquiro. 

Изјаукатисе, учемсе, у. r. pf. fih auss 
beulen, ululando defessus sum. 

Изјсбати , бем, у. pf. difutuo. 
Изједипогача, m. (im Sher) der Pos 

да фа = Berzehrer, fruges consumere 
natus (?): ти зи један изједипогача ! 

„један испичутура ! 
Изјелица, f. (Ерп.) 1) der Bielfraf, gu- 

Јо. 2) бес Ubfreffer, devorator: | 
„Hurr су ради Турци изјелице — 

Изјепсти, јебем, vide изјебаши. 
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'Изјести, једем (и изијем), у. pf. (Epig) 
‚ ашјејјси , auffrejfen, devoro. 

|Изјестисе, једемсе (и изијемсе), у. т. 
pf. (Ерц.) fih abfreffen (vor Мегдег, 
Rummer), devoror ira. 

'Изјурити, им, у. pf. ђетаибјадеп, ex- 
pello. 

Излагање, n. Das Uusladen, Heraugle- 
7 gen, expositio. 
'Излагатши , лажем, у. pf. аб ден, emen- 

tior. 
Излагаши, лажем, 

gen, ехропо. 
ү. impf. þerausles 

| Излагатисе, лажемсе, у. г. pf. {iD aus- 
lügen, satis mentitum esse. 

|'Излажсње, n. Daê Ausgehen, exitus. 
|Излазити, им, у. impf. т) виддеђеп, 

‚ exes. 2) апёргефеп, етитро, 
|Излајати, јем, у. pf. абреЏеп, elatro. 
|Излајатисе, јемсе, у. г. pf. fih ausbels 

len, sat latrasse (аиф fig.) 
|Изланушисе, немсе, у. т. pf. fih ent- 

fahren lajien (ein Bort), sino mihi 
elabi. ; 

Излсжашисе, жимсе, у. г. pf. (ф fatt- 
liegen, sat cubuisse. 

Излемати, ам, (Рес. и Срем.) vide 
излијематши. ү) 

Излетање, n. (Рес. и Срем.) vide ns- 
лијетање. 

Излешати, лећем, (Рес. и Срем.) vi- 
де излијетати, 

Излешети, шим, у. pf. (Pec.)} ausffies 
Излетиши , им, у. рї. (pew) деп, 
Излећети, лешим, у. рї. (Ёртї.)} еуојо. 
Излеһи, лежем, у. рї. auŝbrúten, pul- 

los excludo. | 
Излећисе, лежемсе, ү. г. pf. ацёдебгїїг 

tet werden, excludor, У 

Излечити , им, (Рес. и Срем.) vide ms- 
лијечити. 

|Излаечитисе , имсе, (Рес. и Срем.) vi- 
de излијечишисе. 

|Изливање, п. (Срем.) vide излијевање. 
ем.) vide излије- 

yA 

|Излизашисе, prence, v. r. pf. fih abs 
reiben (vom ude), deteror. - 

|Излијевање , р. (ЕЁрц.) das Жизајеђеп, 
effusio, > 

|Излијеваши, ам, у, impf. (Ерц.) auss 
giefen, єйөлдо. 

| Излијемати, ам, у. pf. (Еру.) gerfhlas 
gen, contundo. А 

'Излијетање, n, (Ерц.) das Хизедеп, 
еуојапо. 

|Излијешати, јећем, у. impf. (Ерп.) 
ausfliegen, еуојо, evolito. 

Излијечити, им, v. pf, (Ёрп.) heilen, 
sano , medeor. 

pf. (Ерц.) 

ваши. 

|Излијечитисе , имсе, у. г, 
geheilt werden, задог, 
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v. pf. fib belauben , 
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Излистати, ам, 
‚ ейгопдео. 
Излиши, лијем, у. рї. ацёдїебеп, ef- 

fundo. : 
Излбжиши, им, у. pf. 2) durh Regen 

yérbrauhen, consumo imponendo (ligna 
super foco). 2) Бетацеаси (01е Waa- 
re), expono., : 

Изловати, лочем, у. pf. н. п. вода 
пут, &usfreffen, auslecfen, ехедо. 

Изломити, им, у. pf. зесбгефеп, frango- 
Изломитисе, имсе, у. т. pf. gerbrez 

hen, fraugor. 

Излудиши, им, у. pf. преварити Ko- 
ra, übertőölpeln, circumyeuio. 

Излудишисе, имсе, v. r. pf. йф übers 
tolpeln laffen, circumvenior. 

Излупаши, ам, у. pf. т) vide издеве- 
mamn. 2) зет фадеп (Фејфист, Nüffe) 
frango , effringo. 

Изљубишп (ижъубипти?), им, у. pf. der 
Reihe nah арешјеп, exosculor aliam 
ex alia. | 

Изљубитисе (ижъубишисе?), имсе, у. 
r. pi. fh Der Reihe nab abfüfjen, ex- 

‚ оѕсшагг se invicem. 
Измак, т. in Der Redensart? на изма= 

ву, beim Abzug (5. B. е5 -Wintershe 
decedente. 

Измакнуши, нем, vide измаћи. 
Измаһнупшсе, немсе, vide измаћисе. 

Измалање, п. das Heryorfommen (hins 
ter бешт Berge), apparitio. 

Измалаши, ам, у. impf. þeryorzeigen, 
promo. 

Измалашисе, амсе, у. г. impf. ђегодг= 
fommen, fih geigen, аррагео, pro- 

А Mineo. 

Измалена (из малена), Yon Kindheit an, 
a puero. 

Измемиши, им, у. pf. hþeranslocden, ab- 

loen, elicio. i 
Измаһи (говорисе и измавнуши), ма- 

кнем, у. рї. 1) megrüden, гетоуво. 
2) абофеп, elicio, extorqueo. 5) из- 

маче, er [аијсе davon, aufugit. 

Измаћисе (говорисе и измакнутисе), 
макнемсе, у. г. рї. тредсифел, remo- 
уво; измаче се ноњ из руке, ents 
windet fid, extorquetur, 

Измацити , пи, у, pf. werfen (von der 
Kage), pario. 8 

Измацишисее, песе, у. r. pf. тп. ј. Ma- 
чне, werfen (ооп mehrern Kagen), pa- 

{ rio. 

Између, jwifhen, ооп einem zum anə · 
dern, inter: између нас (mit дет 

MIDE | 
Измена, f. (Рес и Срем.) vide измјена. 
Измсниши, им, (Рес. и Срем.) vide 

измијениши. 
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Изменитисе, имсё, (Рес. и Срем.) vi- 
де измијенитисе. 

Измењивање , n. (Рес. и Срем.) vide 
измјењивање. 

Измењивати, њујем 
‚ vide измјењивати. 
Измерити, им, (Рес. и Срем.) vide из- 
мерити. 

Измести, метем, у. рї. pinausFepren, 
x еуетго. 

Измет , m. 1) Der 2[иёїфи$ (баё Саефг 
сеје), rejiculum. 2)* die Frobne, Bedies 
nung, servitus: отишао на измет; 

чини му измет. 

‚ (Рес. и Срем.) 

Изметак, тка, m. Der Хивјфић , reji- 
culum, 

Измстање, n. з) das Ausmwerfen , eje- 
ctio. 2) daS UAusfhiefen, rejectio. 3) раб 
Cinmeben bunter Farben, intexio. 

Изм^таши, мећем, v. impf. 1) aus 
werfen, ejicio. 2) ацвјфћевеп , гејісіо. 
5) einmeben, intexo, 

Изметатисе, ећесе, у. т. impf. 1) fi 
werfen (vom Holze), rejici. 2) аиёагг 
ten, degenero, cf. изврћисе. 

Изметнулш, нем, у. pf. 1) abfeuern, 
emitto (jaculum) е tormento. 2) анд» 
fhiefen , тејіс1о. 
ан немсе, у. г. pf. vide из- 

врћис 
Изме Кар? ‚ vide слуга. 
Измече, чета, п. јагње, што се изва- 

ди из овце кад је вук закоље (то 
жене остављају лијека ради), Der 
Мивјфи па (ein famm, das aus ei- 
nem vom Wolfe tödtlih verwundeten 
Chafe gefhnitten worden), fetus ovi- 
culae exsectus. cf. вукоједина. 

Измешати, ам, (Рес. н Срем.) vide n3- 
ми;е шалі. 

Изм вање, р. ђаб Wafhen (des Хорјеб), 
ablutio capitis. 

Измивати , ам, v. impf. den Kopf aus- 
таїфеп, Tavare caput. 

Изм'ватшисе, амсе, v. r> impf. fih den 
Kopf анёта{феп, lavor caput. 

Измијснити , им, у. pf. (Epy.) meds 
fein, muto. 

Измијснитисе , имсе, у. r. pf. (Ерп.) 
fidh ändern, mutor. 

Измијсшати, ам, у. кома (Ерп.) 1) vers 
mi chen, сотапіѕсео. 2) umrühren (Den 
Topf) P permisceo. 

Измилање, п. а) Daê Hervorzeigen, ad- 
paritio. 2) Dag ји Ende Mraplen, per- 
molitio. 

Измилати, ам, у. impf. 1) bervorgeis 
деп, promo, 2) ju Ende тареп, per- 
molo. 

Измилатисе, амсе, у. г. impf. а) fi 
bervorşjeiqen, ртопипео, аррагео. 2) jt 

Ende gemaplen werden, permolor. 

Измиљети, лим, у. pf. (Ерп.) 

Изм Изн 95% 

Измилети , лим, у. pf. (Pec.)} Беганба 
Измилити, им, у. pf. (Срем) Eriehen, 

ргогеро 
(6. D. раци из торбе). 
Измислитши , им, у. рё. што, erdens 

fen, ехсогно. 

Измити, мијем, у. pf. деп Kopf was 
їфеп, layo caput. 

Измитисе, мијемсе, V. г. pf fih Ders 
Kopf та{феп, lavor caput. 

Измицање, п. баё Wegrüdfen, гетоііо. 
Измицати, мичем, у. impf. редсифеп, 

‹ тетоуео. 

Измицатисе, мичемсе, ӯ. г. impf. wegs | 
үй єп, гетоуеог. 34 

Измицауз! ши; (fherghaft ) anf und | 
davon ! fugam! 

Измишљавање , n. Dag Erdenfen, exco- 
gitatio. | 

Измишљавати, ам, v.impf. апёйппей, 
excogito. 

Измишљало, m. ein ©pinfifitet , ехсо- 
gitator. 

Измишљање, n. vide измишљавање. 
Измҥзшплаши, ам, vide измишљаваши; 
Измјена, f. (Ерц.) die Ublöfung der Baz 

фе, succedentes excubiae. 
Измјењивање, n. (Ерц.) die Abänderung, 

mutatio, 

Hsmjemisamu, њујем, v. impf. (Ерц.) 
дидети, muto. 

Измјерити, им, у. pf. (Ерц.) auêmefs 
fen, abwägen, metior, pendo. 

Измлавити, им, vide излијемати, 
Измлатити, им, у. рї. àerdrejhen, соп- 

tundo. 
Измолиши , им, у. pf. з) erbitten, im- 

petro. 2) 'pervorseigen , poon 

Измолитисе, имсе, у. r. pf. 1) їф ets 
was erbitten, impetro. 2) fih þeryors 
eigen, регоогЕоттеп, ргодес, pro- 
MINEO, 

Измоловати', лујем, у. рї, (у Сријс« 
му, уБачк.и у Бан.) тареп, `'Чершдо, 

‚н. п. човека, собу, цркву. 
Измрвити, им, у. PÊ, gerbrofeln, per- 

friare. 

Измрљати , ам, у. pf. befudeln, con- 
à spurco. 

Измусти, mysem, v. рї. ausmelfen, 
emulgeo. 

Измучити, им, у. рї. abquûlen, discru- 
cio. 

Изнад, von vben herab, де: прође mz- 
над куће; оде изнад града; про- 
леће изнад мене. 

Измајприје (из најприје), ап{йпаПф, а 
ргасумо, primitus. 

Измалазиши, им, у. pf. auftreiben, in- 
ve nið, 

Изнамстати , мећем, у. pf. aufdrins 
gen, obtrudo, 
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Изобллан 2 лна; 

Изопачишисе , имсе, 

255 Изн Иго 

Изнаодити, им, vide извалазити. 
Изнаћи, ађем, у. рї. ausfindig maden, 

Іпуепо (omnia quae commisisti). 
Изнєвериши, им, (Рес. и Срем.) vide 

изневјерити. 
Изневјериши, им, у. pf. (Ерп.) кога, 
` yerrathen, treulos Gn einem handeln, 

prodo. 
Изнем ћи, могнем, у. рї. {фтаф wers 

den, de BE. 
Иснена а, ипретђојје, ех insperato. 
Изнети, несем, (Рес. НОРА vide из- 

нијеши. 
Изнстисе , несемсе, (Рес. и Срем.) vi- 

де изнијетисе. 
И:нијеци, несем, изнијо (изнијела, 

ло), у. рї. (Ери.) 1) Бегапёїгадеп, ef- 
fero. 2) austragen, unter die geute brin- 
gen, effero in vulgus. 

Изнијетисе, несемсе, изнијосе (изни- 
јеласе, лосе), у. т. pf. н. п. ROKON, 
fih auslegen, alle Eper gelegt haben, edi- 
disse oya, omnia. 

`Изилкао, кли, f. Daê Uufgefproffene, 
germen. 

Изнићи (говорисе и изнивнути), ни- 
кнем, у. pf. auffpriefet, germino. 

Изницање, п. даб UAuffprieğen, germi- 
natio. 

Изницати, ничем, ӯ. 7. impf. auffpriegen, 
germino. 

Изнова (из нова), von neuem (z. B. aufs 
bauen), denuo, ab integro. 

Износ, m. Daê Abtragen, detritio: до- 
бро сукно за износ, {йг Die Stra- 

‚ page. 
Износав, ска, m. мало јаје, што KO- 

кош снесе на посљешњву, кад већ 
оће да престане носити , Daf lepte 

(гр, ере die Henne u legen aufbört, 
ovum postremum gallinae. 

Изнссити, им, у. баре þeraustragen, 
· ехрогіо, effero. 

Изи ‘шСње, n. das Heraustragen, elatio, 
, exportatıo, 

Изнутра, л, intus. д 
Изнутрипа , f. die innerliche Сгамеђек, 

ка из не 

йзобйла, überfngig, im tieberfluffe, af- 
fatım. 

HO, 
‚ reidlich , abundans. 
Изод, m. vide заод 2. 
Изодатисе, амсе, у. г. pf. {iD аизаег 

, Den, obambuio. $ 

Изокола, rund регит; von Der Себе, 
ех omni parfe; ех parte. 

überfhwenglid , 

v. pf. verfebrf 
„werden, pervertor. 
Изор, m. das Aderaetreid, fromentum 

` aratorium: дао волове под изор, или: 
на изор. . 
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Изорати, рем, у. рї. дизасфетт, exaro. 
Изоставити , им, у. pf. ausloffen, wegs 

laffen, omitto , н. п. дебело јер. 
Изостављање, n. dag 2и814јей, omis- 

sio. 
Изостављаши , ам, v. impf. weglaffen ¢ 

omitto. 
Изостајање , 

‚ Sentia. 

Изостајаши, јем, v. impf. ausbleiben и 
absum. 

Изостатши (говорисе и изостануши), 
| шанем, у, pf. аце Међе, absum. 
Изошшриши, им, у. рї. ацё{ ееп, 

ausldarfen , ехаспо. 
Изоштритисе, имсе, у. r. pf. fidh abs 
(ф!е еп , ехробог, wigiger werden, ех- 
астог. 

Изравнати, ам, у. pf 
Изравнити, им, у. рї. 

ехаедиоо. 

Израдити, им, ү. рё, erarbeiten, labo- 
ге acquiro. i 

Израђивање, n. баё Grarbeiten, acqui- 
sitio per laborem. 

ИзраБиваши, Byjewm, у. impf. erarbeis 
ten, laborando acquiro. 

Изракнушисе, немсе, у. г. pf. iQ aus= 
таи реп, exscreo. 

Изранити, им, у. pf. $шгф und Dur 
verwunden, hob confcio, 

Изранити, им, у. pf. ernähren, alo. 
Израњивање, п. das Cruåhren, susten- 

tatio. 

e њујем, 
ren, sustento. 

Израстао, сли, f. Daê Фетуотасрафјег 
"не, ачод excrevit. 

Израсти , сшем, у. рї. ђекаидиафјен, 
ехсгеѕсо. 

DEO son der Бене, а latere. 

Изређати, ам, у. рї. ordnen, геібеп, 
dispono. 

Игрезав, ка , та. der Uusfhnitt, segmen- 
tum. 

Из зрезати, режем, у. pf: т) Ветане фпеј= 
реп ‚ ехвесо. 2) verîhneiden , concido. 

Изрези ‘вање, n. Das Uusfoneiden „ ex» 
Sectio. 

Изрезиваши, е у. impf. ои пе 
реп, ехзесо. 

n. раб Uusbleiben, ab- 

амгаТе феп, ebs 
пеп, сотріапо, 

у. impf, егпаф» 

Изревом, (Рес. и Срем.) vide изрије- 
KOM. 

Изрескати, ам, ¥. pf. зет фи ви, di- 
suudo, 
к речем (говорисе и изрекнем), 

үр ацојргефећ, eloquor. 
Hape Һисе, а (говорисе и изрек= 

немсе), г. pf. fidh verreden, Фасо 
qwod nolim dixisse. 

Изрешешати, ам, у. рї. gerlöhern, per- 
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foro : сав барјак изрешетала шане- 
та. 

Изригати , ам, у. pf. \ занат рјен, 
Изригнути, нем, у. pf. f eructo. 
Изријеком, (Ерц.) bei feinem eigentlis 

hen Namen, 3. B. von орјседпеп Ges 
genftänden, vocabulo proprio v. g. si 

„репет dicas. | 
Изриши, ријем, у. pf. 1) аиётойђ[еп, 

‚ егцо. 2) ¿ermühlen,. ruendo соггитро. 
“И зрод, m. der UusSmwurf, Daê Ausgears 

tefe, degener. 

Изрбдиши, им, у. pf. (in Menge) erz 
ешаеп, gur Welt bringen, gigno. 

Изродитисе, имсе, у. г. pf. auĝarten, 
degenero. 

Изронити, им, у. pf. berabrollen (mie 
die Erde des fteilen Ufers), defluo. 

Изросити, им, у. pf. bethaueny rore 
madefacio. 

Изроситисе, имсе, у. r. pf. {f бег 
thauen, rore humector. 

Изружнти, им, v. pf. ausfhimpfen, con- 
vitiis obruo, 

Изручивање, п. dag Ausleeren, vacue- 
factio. 

Изручивати , чујем, v. impf. аиё[еегеп, 
vacuefacio. 

Изручити , им, у. pf. аиё[еетеп, уаспе- 
facio. 

Изување, n. Daê Ausziehen, Ausfhuhen, 
excalceatio. 

Изувати, ам, у. impf. аивјфиђени, ex- 
calceo. 

Изуватисе , амсе, у. r. impf, fib aus» 
‚{фи)гц, excalceor. 

Изун *, m. vide допуштење. 
Изустити , им, v. pf. ацё{ргефеп, elo- 

quor ә > 

„То изусти, а душу испусти = 
Изути, зујем, у. pf. ацдјфиђеп, ex- 

‚ сајсео. ; 

Изутисе, зујемсе, v. r. pf. fih auss 
(фићеп , ехсајсеог. 

Изучити , им, v. pf. з) auglernen, edi- 
sco. 2) auŝleþren, edoceo, 

Изшарати, ам, vide ишарати. 
Изшетати, ам, vide ишетати. 
Изшибати, ам, vide ишибати. 
Изшовчити , им, vide ишокчити. 

Изшокчитисе, имосе, vide ишокчи- 
тисе. 

Изштенитисе , vide иштенитисе. 

Изштетити , им, у, vide изштетити, 
И питипати , ам, vide иштипаши. 
Hå! ер, е)! interj. mirantis. 
Ију ! Лифће! 10 ! 

Ика, m. (Рес. и Срем.) vide Hro. 
Ика, f, hyp. 9, Ивана. 
Икад (и кад), irgendwann, је, aliquan- 

do, cf. игда. 

Икако, auf irgend eine Art, aliquo modo. 
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Ико, т. (Ерп.) dim. y, Илија. 
Ико (и ко), икога, irgend wer, quisquam s 

ако и ко дође (доћићу и ја), si quis- 
који (и који), којега, irgend welder, 

‚ quisquam. > 

Иколико (и колико), irgend eine Mena 
. де, nur etwa, aliquantum. 
Икона, f. ein Heiligenbild, icon (exci). 
Иконија, f ўгаџеппате, nomen femi- 

‚ пае (Iconia). : 
Иконица, f. dim. 9. икона. = 
Иконос, m. die беуће ап der Wand, die | 

dem Heiligenbilde gum Sufgeftele репе, | 
‚ 1сопорћоги5 (2). 
Икра, f. der буфгодеп, ova рїзсїшш, 

cf. мријест. 
Илал 7, m. der Oprlöfjfel, auriscalpium. 
Или, oder, aut: или ја, или ши, еп! 

meder іф, oder Du, aut ego, aut tu- 
‚ cf. али, ја, јали. 
Илија, m. (HAIAZ) (іаѕ, Elias. 
Илијнскл, ка, KO, н. п. мјесец (Det | 
Ушу), Glias-, Eliae. 

Илуца, m. dim. у. Maaja. 
Йлпнка, f. ўсадеппате, nomen mulie- 

bre (von Elias ing femininum тор), 
Илйнча, f. (ст.) 
„Барјак од нлинче — 
Илити, (или ти), vide или, ̀  
Илиџа“, f. рад warme Bad, #ћегтае. сї, 
„поплица. 
Илицар , т. der Bader, Ђајпеаћог. 
Илипарев, ва, во, | Зађегв:, balueas’ 
Илиџаров, ва, во,ј toris. ` д 

‚ nomen feminae, 
Иловача, f. der Retten, argilla. 

Илок, m. Dorf und С фов an der Donat | 
in Slavonien, arx Slavoniae. Илоча- 
HHH, човек из Илока. Илочкіӣ, ка, 
ко, yon Maon. ; 
Иљада, f. ein Taufend, mille. 

Иљадар, m. einer, der Taufénde бебе, 
‚ homo mille numorum (dives). 
Иљадитисе, десе, у. г. impf. н. п. овце, 

оегбацјепрјафеп, auf taufend anwams 
fen, augeri millies : 

„Трипуш му се иљадиле овце — 

Иљадица, f. dim. 0. иљада. 

Иљађсње, n. Daê Bermehren ји бай[епз 
реп, incrementum milliarium. 

Иман *, m. 

„А тако ми дина и имана — 
ы п. das Haben, habere. 

мање, о. 1) Die Habe, habentia, facul- 
tates. 2) (по Бачкој) овце, die Shas 

„те, oyes. 

Имати , ам, у. impf. haben, habeo. 

Иматисе, амсе, у. т. impf. fich ереп, 
reditus habeo (uberes aut tenucs). 

Имбрете, f. pl. Die Heftel (am Hemde), 
übulag, 

Илка, f. der Frauenname, von Gllas, | 
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Име, мена, р, der Name, nomen. 
Именовање, п. Daê Nennen, nominatio. 
Именоваши, нујем, у. impf., u. pf. nenz 

йеп, nomino. 

Имгсипе, in Det Redensart: по именце, 
„пате ф, nominatim , nomine tenus. 
мењан , m. Det Famengbruder, е ejusdem 
nominis. homo. 

Имењака, f die, Ramensfówejter, ejus= 
dem; nominis femina. 

Йїмеаков, ва, BO, ђев Namensbruders, 

Hmi hafan he; b wermögtipy dives: 

Инако (ст), anders, aliter : 
„Je ли тако, да. ни је uyako? — 
Инат У, за. 1) der (Соке) Streit, con- 

tentio. Од ината не ма горега зана- 
ша. 2) Per 2:96, contemtus : за инат, 
gum Бове. | 

Инашищисе„ змее, v, r. imp. de 
fen, ganten, contendo, Паво. 

Шы eA п: 848 Banten, contentio: 
Иначе, јој, alias, sin minüs. cf. онако. 
Инаши[а * ̀‚ т. der Запёес, litigiosus. 
Йндаш * п, die Hülfe (ба те сиррен), 

auxilia: отишао му у индам; до» 
wao му Индат; | 

„Сад ће нама лијеп индатт већих: 
„Виђећетше јада од Турака, т 
„Ваља дават’ индат у Лозницу == 
нди“, alio, рептпаф, ш еч» ег= 

о. сї. давле. 

Инђа, f. hyp- Y. Инђија о. 
Инђија, ї. 1) Sndien, India: 
„Из Hibe, › из земље провлете = 

‚ 2) беанеппате, nomen. feminae, 
Ино, (ет) anders, апаа (сї. друвчије): 
„На ино се њему не могаше — 
auf eing andere Art, alio modo. 

Иновосан, CHa, ио, идеји, einfam , 
d. i ohne andere verwandte Familien: 
bûupter , blog mit feinem Weib und 
Rind im-Gaule, sine cognatis, cum sola 
uxore et liberis degens. 

Ипоча, f. (ст) друга жека, die 
Иночица, dim.f ©тебеп{гап, юше Frau 

(neben дег етеп), ихог altera: 
_„Нева буде сестри иночица — 
Интерес, m. (у Сријему, у Бачк. и у 

Бан.) 1) Das Jntere үе, 0..1. die Зен, 
fenus. 2) Sntereffe, 2.1. Nuken, fenebe. 
cf. добит.) _ 

Numos, m. die Фибфе, pilentum. 
Интригант, | та. Der Juntrigant, artifex 

(malis artibus ntens). Ова je ријеч. (с 

иншригама. заједно) дошла у Срби- 

ју прошавшије година. 
Интриге, f, р Die $айптдеп, Жбиће, 

arles (malae). cf. плетпве. 

Heg m. Die Хо фтобтипа. (einer 

фа), abjuratio debiti; ударноју 
о 

Vuk Иси. 7 258 

Инћарење, п. das Abfhwören, abju- 
ratio 

Hnhápuma, им, у. impf. ар бгеп, 
| ађјиго. 

Инпијел *, m. 
Dunia, m. | 

meint): : 
sA нама брже опе и ваизи ! 
„Понесите књиге инпијеле — 
ја сам глед'о у нашем инџилу — 
Иње, n. eine Gaitung Reif (2лацргеії), 

pruinaê gerus. 

оле (и оле), nur сој nur ein wenige 
aliquantillam: да зра none; да има 
иоле памети ; да је иоле вруће. 

Ира, f. gegerbte Соаїороці, решу ovilla 
&epilis. 

Ис! \ interj, Qaut, um Die ае vor fih 
Hca!f gu, treiben, sonus agenlis oves. 
Йсайло, т. Зјајав, {есы 

daS Cvangelium, evan- 
gelium (ift Der Koran дег 

Исав, m. Саве, Isaacus. 

Исе, cema, n: der heil, Der Antheil, 
portio. > 

Исе вање, 

N ци; вава, 
„Че исјевци. 

_ jamy. 

Исен, m. vide исечак. 

Ис селишта, им, у. рі. ибегеде[и, trans- 
fero. 

Иселитисе, имсе, у. т. pf. überfiedeln, 
emigro, sedem muto. 

Исеља авање, п. DAS eberfiede In, emi- 
gratio, 

Исељавати, ам, у. impf. Überfiedein, 
ttansfero 

Исељёватрисе, амсе у. г. 
‚ fiedeln , muto sedem. 
Исећи, исечем, (Рес. и Срем.) vide 

исјећи. 
Иссцање, n. (Рес. и Срем.) vide исије- 

цање. 
Исецати, ам, (Рес. и Срем.) vide иси= 

јепати. 
Исепатпи, ам, (Рес. и Срем.) vide исје~ 

пати. , 
Исечан, чка, ш. (Рес. и Срем.) vide 

‚ иб]ечанв. 
Исијати, јем, у. pf. (Ерп.) ausfiebenp 

ЕРЕ nro. 

Исијєвање, п. (Ерц.) das Durgizbeay 
ве: cribratio. 

Исијевати, ам, "у. impf. (Ерп-) 
бек, percribro. 

Исијецање, n. 
ехс1$1 о. : 

Исијєцати , ам; у. impf. (Ерц,) auf 
bauen, excido. r 

impf. bera 

auśfies 

Боп. “Sag Ausbauen, је 7 
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Исисати, ам (и исишем), у. pf айя 
fauaen, exsugo, 

Иситнити, им, у. pf. gerfleinen, com- 
пипио. 

Исјёвци, рака, т. pl. (Ерп.) оно браш- 
но, што се по други пуш исијева 
(на рјеђе сито) из мекиња, Das Nag- 

‚ gefiebte, farina secunda (?). 
Исјек, m. vide исјечак. 
Исјећи , исијечем, у. pf. (Ерц.) 1) aus: 

bauen, ехадо, н. п. челе, mahe. 
. 2) јетђашеп, disseco. 

· Мсјепати, ам, у. pf. (Еру.) зегтђаџен, 
disseco. 

Исјечак ‚чна, m. (Ерџ.) од печена бра- 
ва, или од козе, оно између буто- 
ва и ребара, раб аиёдераиспе ©(й@ 
cines аергасепеп Lamme von Der Hüfte 
bis ju den Rippen, pars exsecta agni 
əssati: тај се рани исјечцима. 

Исказати, кажем, у. рї. аиёгедеп, gu 
‚ @пбе {ртефеп, omnia dixisse. 

Искајатисе, јемсе, у. г. pf. genug bes 
‚ reuen, satis Фојеоњ кајемсеў не могу 

6. ДЕ аА - с мує f се искајати. Зак 
Искакање, n. Dan- Мивјрипаси, exsul- 

tatio (2). TTT? еф 
Искакати, качем, ү. поре. ausfpringen, 

exsiho. йы. шыў визе 
Искалити, HM, vA pf. m. j. срце на Ko- 

ме, абешјен, den Muth Фиби, ex- 
pleo animum. 

Исһаати, ам, v. pf. mit Koth Бејфии: 
ken, luto foedo. 

Искамкати (искамкати), ам, ү. pf. 
abjammern, elamentor. 

Искање, n. dag Begehren, Berlanger, 
petitio. 

Искӣп, cf. на искап. 
Искапати, пле, v. pf. auôtropfen, avs- 

tráufeln, ехо По: очи ти искапале ! 

· Искапити, им, v. pf. ацејф еп (big 
zum. legten Tropfen), ехѕогђео. 

Искапљивање, n. dag Uusfhlürfen, ex- 
sorptio, 

Искапљивати, љујем, у. impf. big auf 
Den legten Tropfen auŝtrinfen, exsorbeo. 

Искарати, ам, у. pf. аидјфе си (бек, 
‚ аџбате еп), objurgo. 
Искати, иштем (у Босни по вароши. 

‚ ма ишћем), у. impf. verlangen, peto» 
Искатисе, иштемсе (у Бос. по вар. 

ишћемсе), v. г. impf. um GErlaubnif 
bitten, Ий) erbitten, peto. 

Искварити, им, v. pf. verderben, cor- 
rumpo. 

Искесити , им, у. pf. m. Ј. зубе, Die 

3ûbne weifen, riogor. Искесио зубе, 
3 као лисица на шипак. 

Искидати, ам, у. pf. 1) епб те ге еп, 
гатро, 2) ђубре, angeinander werfen, 

disjicio, 

| | 
Искидатисе, амсе, у. FT. pf. berften, 

disrumpor, н. п. од смија. А 
Искилавиши, им, у. pf. einen Bruch (i 

Unterleibe) verurfahen, herniam ad- 
fero. ا 

Искилавитисе, имсе, у. т.'рї. einen 
гиф befommen, herniam accipio. 

Искипети, пи, у. pf. (Рес.) } übeétlaufert 
Искипити, пи, у. рї. (Срем (im Gie- 
Искипљети, пи, у. pf. (Ёрп.)}] den), re- 

dundo, effiuo. В | 
скишиши, им, ү. рї. @ц{риВеп, ех» `| 

‚ Orno. | 

Исклати ‚колем, у. pf. фесре јел, coma 
шогдео : исклали је пси. 

Исвлијати „ам , ү. pf. ђетоотве тен, рго- 
вегошпо. 

Искобељашисе, амсе, у. г. рї. fid here 
оомрађен , expediri. У | 

Искобити , им, у. pf. сгабпдеп, omine 
consequor, cf: кобиши, · | 

Искӧзити, зи, ү. рї. werfen (yon Biez 
gen), pario. 

Искозитисе, зесе, у. т. pf. тт. j. козе, 
werfen (von mebrert Ziegen), pario. 

Искомадатши, ам, у. pf. есеп, in 
Спе fdneiden, disseco. А 

Искончати, ам, у. рї. н. п. чарапе, 
mit Bwirn ausftiden, filo pingo. 

Ископавање, n. da Husgraben, elfos- 
510. 

Ископаваши, ам, у. impf. auggraben, 
effodio. - 

деко; ам, у. pf. auggraben, efo- 
dio. 

Ископиети, ним, у. pf. (Рес.) 8 п. Ay- 
Ископниши, ним, ү. pf. (Срем.)&беница, 
Ископьети, ним, v. pf. (Ёрцп.)] егде: 

реп, је јфте еп, inwendig өетїтд@леп, 
exsiccor, dissolvor. — ` | 

Искорениши, им, (Рес, и Срем.) vide 
искоријенити. . 

Искоријёниши, им, у. pf. (Еру.) augs 
шиге, eradico. 1 

Искорити, им, v. pf. ausheften (das 
берештејјег aug Dem Hefte дгереп). 

Искосити, им, у. pf. арте беп, attero. 
Искоситисе , имсе, у. г. pf. fih aureis 

ben (vom Kieide), deteror. 
a им, у. pf. ausfpringen, ex- 

5110. | 

Искрвавити, им, у. pf. bebfuten, сги- 
ento. 

Искрвитисе, имосе, у. r. pf. ftreiten, fo 
dap Blut ере, rixas cieo cruentas. 

Исһренути, нем, vide изврнути. 
Искресати , решем, у. pf. н. п. ватру, 

‚ апіфГадеп (Feuer), excito ignem. 
Искретање, n. vide извртање. 
Искретати, рећем, vide извртапш. | 
Исвривиши, им, ү. pf. frümmen, in- 

емгуо, 
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Искривљивање, n. das Krümmen, in- 
curyatio: ё 

Искривљивати, љујем, у. impf. rims 

men, їпсїгүо. ОА. 

Искрижаши, ам, ү. pf in Себеи 

(фпе ен , діѕѕесо, He П, јабуку, лу 

бенипу, дињу. 
Искрбјиши, им, У. рї. н. п. кожу на 

опуту, die Haut ет{фпеїбей auf Shu: 
„ђе ndah, discindo. | 

"Искрпиши, им, ү. pf. ausfiden, con- 
ѕагсіо ; 

„Каква му је зелена долама: 

„Да искрпи, нова би му била, 
„Да измјери, прешегли би конци. 

И скрснуши, нем, у. pf. plöglih da е 
ben, repente existo , adsto. 

Искрстиши , им, у. pf. nah einander 
taufen, baptizo alium ex alio. 

Искрстишисе, имосе, ү. г. pf. fih ins- 
gejammt taufen laffen, baptizari alius 

ex alio. 
Искупиши, им, у: рї. losčanfen, re- 

‚ dimo. 
Искупити , им, у. рї. fammeln, со1- 

ligo. 7 
Искупљање, п. das Sammeln, congre- 

gatio. | о 
Искупљати, ам 

congrego. 

Исвупљивање, n. das Qosfaufen, re- 
demtio. NE 

Искупљиваши, љујем, ү. impf. [о8®ац= 
fen, redimo. 

Искусуриши, им, v. pf alle Rüdffäns 
de berichtigen, debita residua exsolvo. 

Искуцавање, n. das Losflopfen, Uuf- 
"Морјен, emotio, quae fit pulsando. 

Исвупавати , ам, v. impf. aufflopfen , 
‚ pulsando removeo. | 
Искуцати, ам, ү. pf. н. п, чеп, или 

spaw на бурешу, ausflopfen, pul- 
‚ запдо гетоуео. _ 4 
Искуцкаши, ам, dim. №. искупати, 
Искушавање, n, vide кушање. 
Искушаваши, ам, vide кушаши, 
Искушаши, ам, у. рї. verfuhen, tento: 
Искушеник, ш. der Novize, novitius, 

| discipulus. 
Ислеисати *, леише, у. impf. и. п. pa- 

` на, едеп (von der Wunde, manat (vi- 
rus e vulnere), cf. тећи. 

Испаватли, ам, ү. pf. erfdlafen ; dor- 
miendo acquiro. | 

Испаватписе, амсе, ү. т. pf. fih 008 
alafen, satis dormivisse. 

Испадсње, n. das Herausfallen, elap- 
‚ sus (?). | 
Испадаши, ам, v. impf, herausfallen , 

excido. : 
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у. impf. fammeln, 

Испарати , ам, у. pf. auseinander (фе · 
Den, discindo. 
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Испарити , ММ. У. pf. abbriben , aqua 

‚ fervida eluo. Жү 

Испаришиве , имсе, у. r. р, fi im Baa 

‚фе, oder beim Feuer епрастеп, calefio: 
Испасти ; испаднем, у. pf. erausfals. 

Теп, excido, ејађог. | 

Испевати, ам, (Рес. и Срем.) vide nca 
‚ пјеваши. | 
Испевашисе, амсе, (Рес. и Срем:) Viz 

de испјевашисе. | 
Испердашити, им, у. рї. л) bei dem 

Kitidnern: ein Sel аибмеђеп, дерлеп; 
‚ extendo. 2) sensu obscoeno: effutuo. 
Испек, m. Хеј ид (?), portio siceraġ 

pro commodato lebete ad cremandam 
51сегаю. 

Испети, пењем (и испнем), ү: рї, iw 
Die Höhe hebén, elevo.. 
сп©шисе, пењемсе (и испнемсе), у. 
r. pf. Мпаијдеђеи, Elettern, ascendo. 

Испећи , печем, у. рї, 1) baen, pinso, 
и. п, љеб. 2) braten, asso; н.п. јагње, 
ћурну. 5) рањију, brennen, cremo. 

Испијање, n. раё Austrinfen, ebibitio~’ 
Испијати, ам, у. impf, austrinfen, epotos 
Испирање, n. Daê Uuswafhen, Ausfpüs 

Теп, ablutio. Кол 

Испираши, ам, +, impf. аибтојфен > 
lavos | 

Испирача, f. крпа, што се њом испи=+ 
ра што (н. п, пушка), бег Wifhfes 

gen, Wifhhader, Wifhlappen, laciniæ 
ad abstergendum. ; 

Испирлати, ам, vide ишћерати: 
Испирлишати , ам, у. pf. erhaben 1062 

ben, texendo pingo. сї. изметати, 
Исписати, пишем, у. рї. 1) ђегаиѕіфгеі= 

ben, exscribo. 2) абіфгеібёпи, wegitreiż 
hen, deleo: | 
chen, consumo scribendo, 

Исписатисе , пишемсе, v.r. pf. 1) mas 
chen, Daf man abgefcorieben wird, dez 

‚ leor. 2) fih fatt [фсе еп, sat scripsisse 
Исписивање, n. т) dag Herâusfhreibene 
_ ехвепрЏо. 2) баё Mbfdhreiben , deletio- 
Исписивати , сујем, у. impf. 1) Ders 
анна, exscribo, 2) артфен еп» 
eleo, 

‚Исписивашисе, сујемсе, ү. г. impf. fid 
аб бфгефен laffen, deleri: 

HcriucHa, f. die Хр феабдебибе, pecus 
nia deletoria, quae datur scribae; пЁ 
soluto tributo потер tributarii deleat 
=— in codice debentium. Поголно nea 
какав човен с арачлијом да оппрди 
apai, ш.]. да прдне засопце 11% 

пута (за сваку пару по један пут)» 
haa наврши 112 пута; а он онда 
одадре још: једном по добро; а 
арачлија га запиша: „зашто шб? 
а om одговори: „Ово hamu иб* 
писна.“ 

ъа 

3) verfreiben, оетбгацг _ 

ATIN 
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Испиташи, ам, у. pf. erfragen, ex- 
‚ quiro. - 

Испити, пијем, у. рї, austrinten, 
ebibo. 

Испитивање, n. Das &rforfhen, exqui- 

sitio. | 

Испитивати , тујем, у. impf. егјоа 
, Then , exquiro. 
Испичутура , m. (im Shera) Der {фи 

tura s Uustrinîer, potor. cf. изједипо- 
гача, 

Испишавање , n. Das Auspiffen, emin- 
ctio. | 

Испишаваши, ам, у. impf. аизрујен, 

етпїп го. ы í 

Испішати, ам, у. pf. айёфї\{еп, ево. 

Испјеваши, ам, у. pf. (Ёрц„) 1) auêfins 

gen, absolvo cantum. 2) erfingen, can- 

„іа adquiro. | 

Испјеватисе , амсе, у. г. pf. (Ерц.) 

fidh ausfingen, sat cecinisse. 

Исплазити, им, у. рё. m. ]. језик, 

~ 

bervorrecen , уши Munde папе (ееп. 
(die Zunge), exsero, protendo linguam. 

Исплакати, лачем, у. pf, н. п. уста, 
‚ auŝfpülen, ејмо. | 
Исплаваши, лачем, у. pf. erweinen, 

‚ Пепао acquiro. 
Исплакатшисе , чемсе, у. т. pf. fih auss 

weinen, Пепа; finem facio, sat Пеу1. 
Исплакивање , n. 1) Daê Erweinen, ac- 

quisitio per fletum. 2) Daê 2и81реіпеп, 
finis Пепа, 

Иєплакиваши, кујем, у. impf. 1) ets 
weinen, Пеја acquiro. 2) auêmeinett, 
desino flere. 

Исплашити, им, у. pf. кога, коме, 
auszahlen, exsolvo. 

Исплаћивање, n. раб Мида ен, so- 
Јано. 

Исплаћивати, ћујем, у. impf. auêz 
вабтеп , solvo. 

Исплести , лошем, у. рї, ћефѓеп, 
plecto. 

Испливати, ам, у, pf. herausfhmwim:= 
men, епајо. 

Испловити, им, vide испливати. 

Испљување, n, ов Живгређеп, 
spuitio. j 

Испљугати, ам, У. impf. 
Испљуваши , љујем, у. рї. 

Испљунути, нем, у. pf 
Исповед, f, (Рес. и Срем.) уде ucno- 

вијед. 
Исповедање, n. (Рес. и Срем.) vide 

исповиједање. 
Исповедати , ам, (Рес. и Срем.) vide 

исповиједати. 
Исповедатисе, амсе, (Рес, и Срем.) 

vide исповијелатисе. 

Испдведити ; им, (Рес, и Срем.) yide 
исровједиши, 

ex- 

|| exspuo, 

чт т ПОР У ИУ РАДУ њуاسف  

| амвтреџеп, · 
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Исповсет, f. vide исповед. 
Исповидити, им, (Срем.) vide: ucno- 

виђени. | 
Исповиђети , видим, (Ерц.) vide ис= 

повједитпи. 
Исповиђетисе, видимсе, (Ерц.) vide 

исповједишисе. Т 
Исповијатисе, jace, ү. r. pf. fi wins 

Den, volvi: 
„Ситна се трава исповијала 
„Дом по игришту, по девојачком = 
Исповијед , Ё (Ерц.) die Beidhte, con- 

fessios р | | 
Исповиједање , n. (Ерп.) а) das Beihten; 

confessio. 2) Daê Deigte hören. 
Исповиједаши, ам, у. impf. (Ерц.) 

Beidte hören, auscultor.confessionem. 

Исповиједащисе, амсе, ү. r, impf. 
‚ (Ерп.) beihten, confiteor. _. 
Исповијест, f. (Ерц.) vide исповијед, 
Исповједиши, им, у, рї, (Ерц.) еіш= 

mal Beichte hören, audio confessionem, 
Исповједитисе, имсе, у. r, рї, (Ёрп.} 

einmal beihten, confiteor. | 
Испоганити, им, у. pf. yerunreinigen, 

polluo. | 
Испоганишисе , имсе, у. г. pf. fidh bes 
идеа (vom Kinde das fih befadt), 

‚ concacare se, 
Испод, von unten weg, ab imo, desub. 
Исполакани]е, п. (fomifd -fatyrifh im 

Geijte рег Mönhsfyrağe von испла- 
кати), даб Ausfhwemmen , Aus- 
fvülen des Mundes, mit einem Olafe 
Wein, bei gropen Tafeln, nahdem 
шап bereit aufgeftanden, und fih die 
Hände gewafhen hat, elutio: не ма 
вина ни за исполаваније ; дајде још 
једну (чашу) за исполаканије. 

Испоредити, им, у. pf. ап die Сене 
ftellen, comparo, 

Испоредитисе, имсе, у. г. pf. с ким, 
fih iw eine Reihe (Пеп mit einem, 
comparo me. у 

Испорити, им, у. pf. au§weiden , exen- 
tero. 

Испосглитисе, имсе, у. r. pf. aubfas 
ften, fih gerfaften , jejunio absumi. 

Исправа, f. dag Жефе зи etwas, die 
BHemilligung der Regierung , jus» scri- 
ptum rei faciendae : донијо исправу 

из Цариграда да понови (или да 
‚ начини износа) намастир. 
Исправити, HM, v, pf. gerade riten, 

‚ согг1ро. | 

Исправљање, n. раб Geraderihten, cor- 
‚ теспо. | 

Исправљати, ам, у. impf. gerade rids 
ten, corrigo. 

Исправно, reht, recte, 
Испражњивање , n, Dag Husleeren , evar 

спао. : і 
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Испражњивати , њујем, у, impf, аида 
[eeren , еуаспо, 

Испразниши, им, у. pf ausleeren, 
еуаспо. 

Испрасити, си, у. рї, werfen (ооп der 
Sau), pario. ; 

Испраситисе, cece, у. т. pf. ш. ]. 
крмаче , werfen (von mehreren Säuen), 

‚ pario. 
Испраши, исперем, v. pf. auswafden, 

‚ eluo. | | 
Испрашиши, им, ү, pf. hinaus beglei- 
ten, comitor. 

Испрашња , f. der Ubfhied, das Geleite 
auf Den Weg, salutatio (osculum, ver- 

‚ bera) viatica, 
Испраћање, n. Daê Hinausbegleiten, 

‚ comitatio discedentis. 
Испраћати , ам, у, impf, hinaugbhegleis 

ten, comitor discedentem. 
Испрашити , им, v. pf, beftäuben, pul- 

‚ уеге adspergo. 
Испрва, аијападћф, primitus. 
Испрдак, шка, ш, &rgeugnif des Fur- 

466, crepitus (2): колишно је дијете, 
Kao испрдак (брест. der Furzfnedel). 

Испрдетисе, имсе, (Рес.) Į vide испр- 
Испрдишисе, имсе, (Срем.) f Бешисе. 
Испрднуши, нем, у. pf. ausfargen, 

ехредо, i 

Испрђетисе, gumce, 
fih ausfarzen, ехредо. . 

Испребијашн, ам, v. pf. угеПаф zers 
fhlagen , contundo. 

Испрегнути, нем, vide испрећи. 
Испрегризаши, ам, у. pf. уче Паф gers 
beien, dimordeo, 
Испред, vor — þinweg, e conspectu: 

иди испред мене; прође испред 
куће; испред Божића. | 

"Испредаваши, дајем: у. рЁ^ nah ein: 
ander ergeben, dedo unum ex alio. 

Испредање, n. das ©rfpinnen, acqui- 
sitio nendo. 

Испредати, ам, у. impf. erfpinnen, 
_ пепдо acquiro. 

Испрезање, n. фаё Ausfpannen, so- 
lutio. 

Испрёзаши, режем, у. impf. ausfpan= 
пеп, solvo jugo. 

Испрёка, (Рес. и Срем.) vide испри- 
јека, | Е 

Испрекиваши, ам, v, pf. едејаште 
` überfhmieðden, тесадо. 

у. T, pÊ. (Ep1) 

Испрекрштшати, ам, v. pf. | паф eins 
 Испрекршћати, ам, у. pf. f ander ins 

reuz [едеп , decusso. 
Испреламапи, ам, v. pf. паф einander 

' зегбтефеп, confringo. ` 
Испресёцапти, am, (Рес. и Срем.) vide 

испресијецаши. 
Испресијецаши, ам, ү. pf. (Ерп.) паф 

'Исприкиватн, ам, +, 
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einandre gerhauen, disseco unum ex 
alio. 

Испрескакаши, скачем, у. рї, кога, 
einen (im @ертафе) befiegen, зи Chanz 

‚ Den reden, überreden, superare sermone. 
Испрести, едем, ү, pf. erfpinnen, 

пепдо acquiro. 
Испрећи (говорисе и испрегнути), 

регнем , у. рї, аибјраппеп , solve 
cquos: 

Испречаши, ам, (Рес. и Срем.) vide 
испријечатши. 

Испречитисе, имсе, (Рес. и Срем.) уда 
испријечишисе. 

Испрешиваши, ам, у. pf. паф einans 
der зијапимеп nähen, сопзио aliud ех 

‚ айо. 
Испржиши, им, у. pf. brennen, röften, 

, frigo (каву, дијете). 
Испржитисе, имсе, у. г. pf. fi Vers 

brennen, aduror. ` 
Исприбадатши, ам, у. pf. паф einander 

anjteďen, adfigo unum ex alio. 
Исприбијапи, ам, v, pf. паф einander 

‚ апїфЇадеп, adfigo unum ex alio. 
Испријека (Epy), yon дег Себе, а 

latere, 
Испри]ечаши, ам, v. pf, (Ёрц.) н. п, 

опанке, Freuzweife mit Riemen befes 
ftigen, decusso lora. 

Испријечиши, им, y. pf. (Ерту.) н. п. 
пушку на врашима, їфіеі anlepnen 
(баё Gewebr ғ. B.), adclino. 

Испријечитисе, имсе, у. г. рї. (Ерп.у 
fih anftemmen gegen jemand, adnıtor 
in aliquem. 

рё inggefammé 
а финереп, accudo. i 

Испричаши, ам, у, r. pf. 1) уотетфађа 

len, епагго, 2) auŝerzãhlen, епатго, 
Испричашисе, амсе; у. т. pf. fih ацба 

етаа [еп , sat паггаѕѕе. 
Испришивати , ам, v. рї. inêgefammf 

аппађен , аазио, 
Испробадаши, ам, у. pf. gereen, 

compungo. 

Испровлачиши, им, у. pf. nab zinans 
der dDurğziehen (01е Fäden, Riemen, 
Deftel) , trajicio. ' 

Испродаваши, дајем, у. рї. дап; vers 
faufen, Фуепдо, ( 

Испрорезивати, зујем, у. pf. ingges 
{атт бист фис ен, discindo. 

Испросецати, ам, (Рес. и Срем.) vide 
испросијецати. 

Испросијецати, ам, v. pf. (Ерп.) пафг 
einander дитф| фис еп , unum ex alio 
155есо. 

Испросиши, им, у. pf. 1) ђевојку, ега 
bitten, erfteten, impetro. 2) erbetteln 

‚ emendico. | 
Испроснї, на, но, erbeten, precibus 

ГД 
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impetratus. Србљи приповиједају да 
само четири патријара треба да 
буду на зешљи, и да се Србски па- 
тријар звао пети испросни: 
зашто су га Србљи испросили од 

‚ оне чешворице. s 
МИспузати, испужем, ү. pf 1) hinaus: 

Eriehen (име Die Rinder) Ёегеро, 2) bits 
| ‚ аці еёѓесп, egitor, егеро. 
Испунити, им, у. pf. 1) ausfüllen ($. 

95. die Gtierey паф innen zu) ехрјео. 
2) erfüllen (деп Befehl), impleo, facia 

tis. 

спунитисе, нимсе, у, г. рї, 900 mers 
den, impleor (мјесец, човек у образу). 

Испуњавање, n. Daê У Шен, impletio. 
Испуњавати, ам, у. impf. erfüllen, 

‚ impieo. 
Испупчитисе, имсе, у. г. pf. fih fo 

јебеп oder legen, dağ Der Mabef zu 
‚ Obert Еопите, umbilicum protendo, 
Испуст, m. марва не ма испуста, hat 

Feinen Plag, um dahin ausgelaffen зи 
werden; дао му испусти, Gelegenheit 

` verfhaffen gur Хифе, fugae copiam fecit, 
Мелусшити, им, у. pf. auêlaffen, di- 

mitto. 

Испуститисе , имсе, у. г. pf. fih vers 
. wabrlofen , negligo rem meam. 
Испуцати, ам, V. pf. berften, rumpor. 
Испуцатисе, цајусе, ү. г. pf. н. п. 

пушке, топови, fih fatt fhiefen, sa- 
tis sonuisse (de tornuentis) : 

„јуче су се пушке испуцале — 

Испуштање, ù. Daê Uuslaffen, emissio. 
Испушташти, ам, у. impf, ацё[а{{еп, 

dimitto. 1 
Испушташисе, амсе, у. г. impf; ў 

verwahrlofen, negligo те. 
Испуштити , им, vide испустити. 
Испуштитисе, имсе, уде испусти 

тисе. 
Испушћање, п. vide испуштање. 
Испутћати, ам, vide испуштащи. 
Испушћатшисе, amice, vide испушща- 

тисе. 
Иста, (ст.) Durh рос фе Qiceng Vers 

Ёйгүї, ftatt од пстова, vom 2ијдапа, 
ab oriente sole: 

„Сјало сунце иста до запада, 
„А не сјало ђе је моја мајка — — 

Иставити, им, у, pf. н. п. лонац, 
Брата, 1) wegftellen, гешоуео. 2) ацва 
beben (Die Thür), evello. 

Истављање , n. л) dag Wegftellen, re- 
motio. 2) ред Uusheben , avulsio. 

Нсшавлати, ам, у. impf. 1) wegfegen, 

removeo. 2) Мибђеђеп, avello, 

Истакање, n. dag UAusfhenten, effusio. 
Истакати , masem, у, impf, аиёіфецг 

fen, effuudo. ; 

Исщаннущсе, немсе, yide исшабисе, 

Ист | 

Истанчати, ам, у. pf. dünn werden, 
extenuor (0. i. weniger werden). 

Истаћисе (говорисе и истакнутисе) 
исшавнемсе, у. г. pf. fih бегоот фин, 
evbieten ди einer Unternehmung, exe 

‚ 51510, 4 

Истеглитни , им, у. pf. ausziehen, deps 
Истегнути, нем, у. pf. f nen, cextendo. 
Исшезање, n. dag Ausdehnen, extensio., 
Истезаши, тежем, v. impf. аивређ= 

‚ пеп, extenso. | 

Истекар, aufê neue, von vorne, denuo, 
сї. „наново. 

Истелиши, ли, у. pf. Ё@а[феп, pario. 
Истелитисе, лесе, v. г. pf. Falben (von 

‚ meprern Жиђеп), pario. F 
Исшерати, am, (Pec.) и Срем.) vide. 

ишКерашти. 
Hcmep{ísame, п. (Pec.! и Срем.) vide 
ишћеривање. 

Истеривати, рујем, (Рес. и Срем.) 
vide ишћериватши. 6 

Истећи, mese, ү. pf. auslaufen, efluo- 
Исти, идем, vide ићи, _ ; 
Исти, ша, то, [6161 , ipse, 
Истива (истива), f. тест фаштеме Pfei = 
„Те, fistula fumatoria e spuma marina. 
Истија (из maja), langfam, leife, lente. 
Истина, f. die Waprpeif, veritas. 
Исшини, ма, но, wahrhaft, ve- 
Истштинити, ша, то, { rax: 
Истински, ка, ко, н. п. исшина, уабт; 

Waprhaft, verissimus , ipsissimus: то 
je истинска лаж. џ 

Истискивање, п. раб Оаџефтисен, 
extrus10. 

Исшискивати, куем, у. impf. Mins 
‚ auêdrüûcfen, extrudo, urgeo foras, 

Истиснути, нем, v. рї. finauêdris 
‚ еп, ехісидо, х 
Истицање, п. vide истјецање. 
Истицатшисе, тичемсе, vide истје~ 

‚ цатисе. | 
Истшјецање, п. (Ерц.) das деоби 

gu einer That, adparitio ,`оЫацо. 
Истјецатисе, тјечемсе, у. г. impf. 

(Epu.) fih ђегоогфци ји etwas, єх- 
51510. У 

Истб (тако), gerade fo, eodem plage 
modo. 

Истоваравање (истоваривање?), n, 
Daê Ubladen, Чеопегано , ехопегайо. 

Истоваравати (истоваривати ?), ам, 
у. impf. аб[адеп, Чеопего, ехоџего. 

Истоварити, им, у. pf. а) абавец | 
(die Waare), деопего. 2) abtaden (реп 

‚ Wagen), ехопего. 
Исток), ш. der Sonnenaufgang, sol 

oriens, ortus solis, 
Истолковатши, кујем, +. pf. (по нач 
мастирима и у Њемачкој по вароз 
шима) ноте фей, interpretor, 

| 
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Истом „ nur, niht а18, nonnisi. 2) 
етй, primam, demum. cf, шек. 

Истбпиши, им, v. pf. фтецеп, lique- 
facio. 

Источиши, им, ү. pf. ди Ende hens 
Fen, ебипдо, 

Источн?, на, но, 01% , ab oriente sole. 
< Истраживање, n. Daê Зијатштепјифен, 

conquisitio. 

Истраживати, жујем, у. impf. gufams 
шепўи@феп, conquiro. 

Истргати , ам, у. рї. enfğmeD reien, 
ч rumpo. 

Истртнути, нем, у. pf. entreifen, 
аро: 

Истребиши , им, (Рес. и Срем.) vide 
истријебити. 

Истресање, n. das ?[и$бец! їп, 2108: 
(фитет, ехси$510. 

Истресаши, ам, у. impf. ацёбецїе[п, 
ехсино. \ 

Истрести , сем, у. pf азафиеи, 
ехсипо, 

Истријебити , им, у. pf, (Ерп.) aus- 
rotten, extermino, 

`Истриниши, им, у. рё ошл, 
‚ confrio. 
Истрнуши, нем, vide утрнути. 
Истрошити, им, 3) vide истринити. 

2) пай) einander бегјеђтен, expendo 
unum ех alio. 

Истрти, рем, истрђо, у. pf. zerreiben, 
сопїего. 

Исшругаши, ружем, у. p£ ansfhaben,. 
erado. 

Исшрулиши, им, у. рї. verfaulen, pu- 
ігеһо. 

Иструнити , им, У. pf. н. п. уш из 
главе, регацё реси (mit dem Kamm), 
 expurgo, 

Иструнитисе, нисе, v. pf. verloren 
gehen, perdor (ооп Нетер Dingen, 
cf. трун). 

Исшрунуши, нем, vide иструлити, 
Истрчавање , n. Daê Hinauslaufen, ex- 

cursatio. 

` Истрчавати. ам, ү. impf, þHinauslau= 
fen, excurse, 

Истрчати, чим, ү. pf. þinauslaufen , 
ехсџтго, 

Иступити, им, у. рї. tumpf maden, 
obtundo. 

Исшурчити, им, ү. pf. пафеїпапдег tirs 
ЕФ madhen, facio esse Turcam alium 
ex alio, 

Истурчитисе, имосе, у. r. pf. іпёдеғ 
fammt игре werden, fidem turcicain 
amplector unus ex alio, 

Истући , тучем, v. pf, 1) gerfhlagen, 
contundo. 2) zerftoffen , contundo, 

Исукати, исучем, у, рї, регаиётріцг 
· Den, еуојуо, extraho, н. р. врева. 
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Исус, m. Сеејив, Jesus. 
Исусов, ва, во, Gefu, Jesu, 
Исцедити, им, (Бес. и Срем.) vide nc- 

циједити. 
Исцеђивање, 

пјеБивање. 
Исцеђиваши, Бујем, (Рес. и Срем.) vi- 

де исујеђивати. 
Исцепати, ам, (Рес. и Срем.) vide nce 

пијепати. 
Исцепатисе, амсе, (Рес. и Срем.) vide 

исцијепашисе. 
Исциједити, им, у. pf. (Ерп.) ausfeiz 

ben, excolare. 
Исцијепати, ам, v. pf. (Ерп.) gerf 

ten, discindo , audo. 

Исцијёпаписе, амсе, у. г. pf. (E рш.) 
feine Kieider şerriffen Б 
veste sum. 

Испјеђивање, п. (Epu.) Das Ausfeihen, 
excolatio, 

Исц]еБиваши, Ђујем, у, impf. (Ерп.у 
ацеје ђеп , ехсојаге. 

Ишање, n. 1) уде бацање, 2) dag Giz 
len, а 

Итар, mpa, ро, fne, velox. 
Иташи, ам, v.impf. 1) vide бацаши. 

2) eilen, festino. 
Итац, ица, ш. 1) на један нтап, ДР 

einmal, im Nu, repente. 2) један 
umar барута, т. ]. онолико, KOAH- 
ко се пушка може напуниши само 
један nym, ein ©фиф$ Pulver, portio 

‚ Singula pulveris pyrii. 
Итење, n. (Рес.) vide ићење. 
Итети, итим, (Рес.) vide ићети. 
Итиши , им, vide бацити. 
Итиши, им, (Срем.) vide ићети, 
Итко (и тко), vide ико 
Итлен, на, но, (у Сријему, у Бачк. 
пу Бан.) aufgewedf, ingerii vividi. 

Ита, f. die Gile, Кы шш. Umma 
„је Баволоки посао. 
Итост, f r die Gile, festinatio : y umo 
Итошт ё f шти. 
Итрина, die Офпе ове, velocitas, 
Итродст, f vide итрина. 
Ићење, n. (Ерт. и " Срем.) раб Си, 

ве а 

Ићети, ишим, V, impf. (Ерц.) eilen, 
Aud 

Ићи, идем, т. impf. 1) дереп, ео. 2) 
иде виша, снијег; вино из бурета, 
крв из носа; новци (н. п. у Тур- 
ској не иду банке (не иду ни у Ње- 
мачкој, него и носе Pyan); како 

иду сад ови лунати ?) иш. д. 
Ићондија“ , f. раб dritte Gebet der 
Mopammedaner , А Mittag, oratio 
tertia Mohammedanorum. 

Huara*, m. Art türfifhen Adels, nobi- 
lium Turcarum genus : 

п. (Рес. и Срем.) vide uc- 

paben, lacera ter 
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„Али Турци цареве ичаге — 
„Млого Турак’ цареви ичага — 

Үш, пет ver Laur um die Hübner ju” 
yerfreiben, sonus pellerdis gallinis. 

Ишграти (изшарати), ам, у. pf. bunt 
mapen, variego, 

Ишёрет ШАД EE Winf, nutus : казао му 
ишаретом, ш. j. намигнуо на њега. 

Ишешалти (изшешати), ам (и ишећем), 
су. pf бегаиётраегеп , ргодео. 
Ишибати (из пибали), ам, у, pf. mit 

Житр:и gerpeitfhen, virgis саедо. 
Ишкање, n. рад Иш rufen, vox иш, иц. 
Ишнаши, ам, у. impf. иш! rufen, 

‚ де тшо иш, 

Hiuny ma,- нем, у. pf. einmal иш rufen, 
dico HYJI. 

Иш?ьчиши (изшокчити), им, у. pf. 
nah einander zum Шокац maten, fa- 
cio esse їйовциш unum єх aljo.. 

Ишокчилтисе (изновчптисе), имосе, у. 
r. рї. insgejammt Шонкац werden, fio 
шокац unus- ех alio. 

Ишпен, in. (у Сријему, у Бачкој и у 
Бан.) der Auffeber Бек Arbeiter, (бег 
©рап, жупан ји Krain, Созлдусо im 
боптаппи), praefectus agrum сојеп- 
tium, aut aliorum servorum. 

Hunnos , ва, во, de$ ишпан, 192 
и'ипан. 

Ип'паневица, f. des ипшан тайн, uxor 
TOJ ишпан. | 

 Иштал “ , m. Der Aypetit, cibi appeten- 
tia: ово отвора иштал. 

Иштали *, adj. ındecl. bei Appetit, ap- 
petens cibi, 

Иштенити (изштениши), им, у. рё. 
werfen, pario catulos. 

Иштенипшсе (изштениписе), несе, 
у.рї. јат ф Зипае werfen won и: 

‚ Dinnenj pario: иштениле се све кучке. 
Иштешиши (изитетиши), им, у. pf. 

рејфа цеп, verderben, соггитро, Јаедо. 
Ишти пати (изштипати), ам, у. рї, 

. şerfneipen ,' де бен, сопуеЏо, 
Ишћерати, ам, v. pf, (Ерц.) þinaugs 

‚ јадеп , ехреПо, 

Ишћеривање, n. (Ерп.) dag Hinaus: 
jagen, expulsio, 

ИшКериваши, рујем, у. impf. (Ерп.) 
Мпаивјадеп , expulso. 

Ишћёсмати, ам, у. pf. durhlöhern 
(drt Stiďerey), opus perforatum fa- 

- C10. 

Ишћил“, та. cf. прстен, 
Ишчашити, им, у. рї. H, п. могу, 
„рубу, айпёгепЁеп, luxo. 
Ишчекатисе, амосе, у. г. pf. еіпапг 

бес erwarten, exspectare зе loco dicto. 
Иштчекивање , n. рав Gammeln an ei- 

nem verabredeten Orte, exspectatio 
ia loco certo, 

i ЖТТ, >. 

| Ишч = Ja6 272. 

Ишчекивати, кујем, у. impf {атте[п, 
erwarten big ale beifammen find, ex- 
specto dum conveniant. ` 

Ишчекиватшисе, вујемосе, у. r. impf 
fih fammeln, exspectare se invicem 
loco certo. | 

Ишчепркаши, ам, у. pf. 1) ausfhars 
теп (wie die Henne) егадо, 2) зефога 
ren, гадепдо corrumpo. EAV ДР, 

Ишчерупати, ам, ү, pf. }$еггир[еп,. 
сопуеЦо. ый 

Ишчешаши, шем, ү. pf. н. п. уш Ha 
главе, berausfraken , еЙгісо. 

Ишчешљаши, ам, у. рё. 1) амабата 
теп, ресипо. 2) (ћа.) Фпсфеапитеп,. 
ftriegeln, pecto. 5) бигфзіереп, Durdz 
febeln , perstriugo, 

Ишчилети, лим, у. pf. (Рес.)у ausgeben, 
Ишчилити, им, у. pf, (Срем.) fein Sunde 
Ишчиљети, лим, у. рт (Ерп.)) erceihen 

‚ (vom Wein и. dgl.) Фенсло. 
Ишчистити, им, у. рї. reinigen, ex- 

purgo. 

Иичупаши, ам, v. pf, 1) айёгап{еп, 
evello. 2) ğerraufen, divello , усЏецда 
solyo, | 

ји: 

а, pron. iH, ego. 
Ја, 1) За, на: 

А. Је ли шако 2 ` 

Б. јест, ја. сї. да, 
2) ја ja, ја mu, entweder ih, oder ди, 
aut ego, aut tu, 3) у пјесмама Ha pe- 
ким мјестима гогпово не значи ниш 
ша, него се додаје само да изиђе 
пуна врста, н. I. | 

„Ча када се понапише вина — 
„Када виђе Чупићу Стојане 
„Ja у боју Црнобарца Стапка — 
„Ja два врана два по Богу браша — 

Јаање, n. vide јање. | 
дааши, јашем, vide jamn, 
Јааћи, Ба, ће, н, п. коњ, Reita, 

equitatonus, cf. јашаћи. 
Јабана“, 1. а) die гетре, terra ех- 

(ега: није ми јабана , er ift mir шфе 
fremd , éx ift mir епрад verwandt, est 
propinquus mihi. 2) ne говори на ]аба- 
uy, niht ungereimt, піфе беседи 
non insolite, узе 

Јабанац, нца, m, der Fremde, alienus 
cf. туђин, | 

Јабанлија “ , ш. vide јабанац, 
Јабански, ка, ко, fremd, alienas, cf. туб. 
Јаблан, m. der Pappelbaum, populus. 
Јабланов, Ба, во, Pappelz, populeus, 

Јабланск/, Ka, KO, von Pappel, populeus ; 
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„Ја hy шеби понуде донети: 
„© Јаблан’ дова јаблансви јабука — 
„Суви шљива са сирови грана — 

Јабука, f. 1) Der Apfelbaum, malus, 2) 
der Xipfel, malum; ошишли на јабуку, 
cf. колачи. 

Јабуков, ва, во, Apfel, mali. 
Јабуковац, виа, m. ein Gtab yom 

Apfelbaum , baculus e malo, 

Јабуковача, Ё, der Cider, cidrus. 
Јабуковак, m. vide ]абуковача. 
Јабуковина, f. Мујеђоц, lignum mali, 
Чабучар , ш. 1) Der Upfeifrämer, poma- 

rius, poma vendens. 2) der Liebhaber 
von Мергеји , qui amat mala, 

Јабучарев, ва, BO, vide јабучаров. 
Јабучаров, ва, во, без јабучар. 
Јабучић, m, ein junger Upfelbaum, ma- 

lus parya. 
Јабучица, f, dim. y. јабука. 2) Der 

Adamsupfel, pomum Adami, 
Јавиши, им, v. pf. 1) befannt maden, pu- 

blico, manifesto. 2)овце, vor беп О фајеп 
` Бетдеђеп ипо fie leiten, duco oviculas. 
Јавитисе, имсе, у, г. pf. коме, | 

melden, єімїрсед)еп; fih offenbaren, ers 
iinet, adpareo, 

Јавкање, п. dim. у, јављање. 
Јавнатисе, амсе, dim: $, јављатисе. 

д“вљање, п. Dag Melden, significatio, 
#ёвъаши, ам, у. impf. melden, sigmfico, 

4 Јављапшсе, амсе, у. r. impf. fth mels 
бең, Saluto, iugredior. | 

Јавни“, на, но, fendar, manifestus. 
Јавнушисе, немсе, у, г. рї. dim. yon 

јавитисе. } 
Јавор, m. der Ahorn, acer platanoeides 

Linn. 

Јаворина, f. vide Jaopnna. 
Јаворов, ва, во, ооп Уђотги, acernus. 
Јаворовина А богиђо И спат acernum. 
Јавбрге, п. (со!!.) Хрогибаште, acera: 
„Седлом бије о јаворје — 

Јатањли, manga, m, рі. Die Qåmmer, agni. 
Јагањчићи , m. pl. dim. y јагањци. 
Jaraa, Ё. ein Durch Braten geborftenes 

` Korn Kuafurug, granum zeae tostione 
diroptum. cf. конина. 

Јаглина, f. Grauenname, nomen feminae, 

Јаглук*, m. ein деј те @уире1 иф, 
зада лит (acu pictum), 

Јаглучна, m. dim, у. јаглув. 
Јагма*, f. на јагму, reifend (gebt die 

Үй Waare ab), raptim (vendidi). | 
„Јагмиши, им, у. impf, fih um etwas 

тегле, rapio. 

Јагмитисе, имсе, v. г. impf. око шта, 
fib drängen, reiken um ебрад, rapio 
diripio, ето, distraho сегїайга, 

Јагњад, f. (coll) junge Rämmer, vide 
јагањци. 

јагње, њеша, п. dag Samm, agnus. 
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Јагњед, m, дег Фарру ваши, die Фар: 
pel, populus, 

Јагњење, n. рад lammen, partas. 
Јагњешина, f. 1) Daê Qammfeifh, саге 
‚артпа. 2) Daê Lammfell pellis агшпа. 

Јагњећи Џагњећ л), ha, fe, Фапи:, agui. 
Јагњешце, n, dim. y. јагње. 
Јагњиво. т, (ст.) daS Rammen, gnò- 

rum partus: „Дагрдне пркве! а би- 
јесни светаца! чудна мјесша за 
јагњиво ! усштавидеше коње, да се 
пуста Бога намолимо" (приповије- 
дају да је рекао некакав Ерцеговап, 
кад је ударио поред некаква Be 
[Ankor намасшира). 

Јагњити, им, у. impf. [ammen, едо 
agnum, enltor? 

Јагњишисе, имсе, ү. г. impf. lammen, 
pario (de ove). 

Јагода, 1) die (трбесте, fragum. 2) Frau: 
епуштетпате, nonren Virginis. 

Јагодина, f. з) варош (и зидине) y 
Србији близу Мораве. Јагодинац 
(нца), човен из Јагоднне. Jaro- 
динка, жена из Јагодине. Jarc- 
дински, ка, но, yon Јагодина. 2) 
брдо у Рађевини, 

Јагодица, f. 2) dim, 9. јагода. 2) јагог 
дице, ме Wangen, genae. 

Јагодњача, f- m, j. крушка, eine Art 
örübbirnen, piri maturi genus. 

Јагорчевина, f. (у Cpujemy) vide јаго- 
чевина. 

Тагочевина, f. 
genus. : 

Јагрз*, m. der дифа фине, equus ya- 
„пева 5 (ut sunt ova coturnicis). 

Јагрзаст, ma, то, Неја geler, equus 
уапесааѕ. 

Јагрзов, ва, во, 
equi уапсбан, 

Јад, m. der Kummer, баё Weh, aegri- 
tudo; иди јаде и чемере! jage не- 
сити ! јебем му јаде; јади га убили! 

„Оз Бевојно, мој me јад убио — 
„Нев” су њему двоји, троји јади: 
једни јади ђе се не виђесмо, 
‚Други јади Бе се не састасмо, 
„Трећи јади ђе се не љубисмо — 

Јадан, дна, но, arm, unfelig, unglüd- 
Пф, miser. | 

Јадар, дра, т. 1) вода у Србији (mese 
између’ Цера и Гучева, и ушјече у 
Дрину ниже Љешнице), 2) кнежина 
оворничке наије (око воде Јадра). 
5) Шрни Јадар) вода у Босни (иѕви- 
ре у краљевој гори под ћушлашом). 

Јадиковање, п. фаз УЗеђ адеп, laranen- 
tatio, ejulatio. 
Јадиковати , кујем, ү, impf. mwebflas 

деп, lamentor, 
Јадиковина, f, (сш) Sranerhaum (2): 

Art Krauts, herbae 

des бифејфшиис 5, 
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» — — гусле јаворове 
„И гудало од јадиковине — 

Јадити, им, у. impf. flagen, queror, 
Јадишисе, имсе, у. г.їшрї, fih beflagen, 

conqueri, 

Јаднӣк, m. Det rme, miser! 
Јадница, f. die Arme, misera, 
Јадо! interj. припијевасе Бешто y 
п]есмама , H. п. 

»„Да ли ми jejaao ! једна литра saama 
„Да позлашим jago! Богданова 

Bpama — 
Јадовање, п. das ЁшїштєгөрПе Reben, · 

der Gram, aegritudo. 

Јадоваши, дујем, v. impf. {th grämen, 
поето : 

„Јад јадујем, ником не казујем — 
Јадранимн, m. Çiner aug дет Јадар. 
Јадранка, f. Gine aus dem Јадар. 
Јадрански, Ka, ко, з) Задгег. 2) jadrifd. 
Јае, јаеша, n. vide јаје, 
Јаз, m, (bei Der ible) der Ubleitfanal 

neben Dem Убеђе, сапайз praeter mo- 
lem, aqua mole reducta, ’ 

Јазавац, вца, т. der Dabs, meles 
(ursus meles Linn.) 

Јазавчји, "uja, чје, н. п. mpar, Dads =, 
melis. 

Јазак, ска, m. 1) намастир y фрушкој 
гори. 2) село код тог намастшира, 

Јазачки, ка, ко, №. Јазак. 
Јазбина, f. рупа у земљи, даб афф» 

[0ф , caverna melis. 

Јазија“, f. vide писмо 1: 
„И артије књиге без јазије — 

Јазук *! Shade! dolendum! cf. штета. 
Јаињи, ња, ње, н. п. љуска, (9) =, ovi. 
Јајара, f. m. ј. шљива, Art groffer, 

meier Pflaumen, pruni genus. 
Јајац, ајца, m. град у Босни. 
Јаје , јајета, n. баё (5), ovum. 
Јајце, п. dim. у. јаје. | 
Јајчанин, m. човек из Јајца. 
„Кулу гради бежеё-Јајуанине — 

Јак (comp. јачӣ), ка; ко, Паге, robustus , 
fortis , firmus. . 

Јава“, f. vide колијер. 
Јакија*, f. рад Pflafler (von Seife, 

Branntwein und буги) auf die Stelle, 
deg Pferdricfenê, die vom Sattel mund 
aericben ift) emplastrum in dorsum e- 
qui attritum a sella. 

Јако, vide сад. 
Јаков, m, Засоб, Jacobus. А 
Јакосан, сна, но, vide јакостван. 
Јакостан (и јакосан), сна, но, mäss 

На, Паге, poteys (те | von Gott): Бог 
је јакостан. 

Јакошњи, ња, ње, ihig, qui nunc est, 
Јакреп*, m. der @fotrpion, scorpio, 

Scorpius Ы 

„Бе пливају ryje и јЈакрепи — 

Jag Jam 

Јакша, та, Mannsname, (ооп ©ўаЁо5?) 
nomen ушт. . z i 

Јала*! (сш.) Ба! (beim Wlap!), heus, 
hercle : 

„Чала кардаш ! јуриш на душмана — 
Јалан, та. der Graben, Canai, fossa cf | 

јарак. - 
Јалаһање, п. Dûê jaaa rufen, ехеја- 

matio jana ! i 
Јалакати, ам (и јалачем), у. impf. | 

јала rufen, exclamo јала. 
Јалакнутши, нем, у. pl. јала: тип), | 

ех [ато ]ала!_ | | 
„бад ли болан Турци јалакнуше — 

Јали, обесе, aut, сЁ. или, али. 
Јалија *, f. dag Ufer, ripa, Шаѕ | 
„Мртва Марка на свог коња врже, 
„Па га снесе мору на јалију — 
„Не носи је сужњу на галију, 
„Већ је носи мору на јалију — 

Јалица, f. 1) Daê Ytebenpjerd des Сант» 
{цйгтаппё, даб fein Sepûcf trägt, und 
Daê er zuweilen felbft reitet, equus 
Jumentarii equitatorius, 2) Der Triumphs 
wurf im Kanc ~ Spiel, jactus victor in lu- 
do nanc, quem vide, . 

Јалман“, m. der Flintenfhaft bis pum 
Slo, зсариз teli: * 

„Којано је златом обљевена 
„Од јалмана до горњег нишана — 

Јалов, ва, во, 1) ип{гифїфаг, sterilis, 
2) gelt, поп praegnans, 

Јаловац, BUA, m. н, п. ован, ипісифёғ 
баг, дуети еп, sterilis, castratus. 

Јалова чорба, f. eine Art ©црре, jus- 
culi genus. 

Јаловиње, n. раб gelte Vieh, pecus 
sterile. | 

Јаловиши, им, У. impf. 1) овна, Vers 
fhueiden, castro, unfeuhtbar machen y 
reddo sterilem. 2) краву,` кобилу, 
овцу, Durh Mikhandlung um die Frukt 
bringen, facio abortire. 

Јаловитисе, исе, у. r. impf. н. п. Kpa- 
ва, кобила, tommt um die Frut, 
abortit. ; Е 

Јаловица, f. т.ј. крава, или овца, 
gelt, поп praegnans , sterilis, 

Јалбвва, f, vide јаловица. 
Јаловљење, n. 1) Daê Berfhneiden . ca- 

stratio. 2) дав УУ оег{еп, abortus. 
Јама, f. die Grube , fovea. cf, рупа. 
Јамац, мца, m. vide јемац. 
Јамачно, зепабиф, дет, certo, certe. 
Јамотина , f. augm. у. јама. 
Јамити, им, impf. 1) копати jams- 

Һе, Rebgruben тафеп im Weinberg , 
fodio vineam: 2) mwegråumen, tollo, 
aufero : јами то с пута; јами гов- 
на, јами шалу, { 

Јамић, m im Weinberge die Жебдтиве, 
fovea yiti sçrendaç. | 
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Jamuna, f. дио. 9. јама, 
· Јамљење, n. dag Graben бее Жебдкибен 

im Weinberg, [05512 vineae, 

Јамурина, f, vide јамешина. 
Јана, f: vide Јања, 
Јанкић, m. dim, о, Јанко. 

Жанко, m. Mannsname (von Јован ?), no- 
"таеп yiri > {ум ею, 

Јанџик, ш. vide тпарчуг, 
Јања, ğrauenramge, nomen feminae, 
Јања, f. 1) Städthen in der Дороти бе: 

Hanja (на лијевом бријегу Дрине). 
2) Flug Der fie бигф еће. | , 

Јањад, Ё. (coll.) vide јагњад. 
Јањац, њца, m. dag Ramm, 

(ријешко се говори). 
Јање, п. рад Reiten, единано, ' 
Јање, mema, n, vide јагње. 
Јањсње, n. vide јагњење. 
Јањетина, f, vide јагњетина. 
Jamehî, Ка, fe, vide јагњећи, 
Јањешце, n. dim. 9. јање. 
Јањиво, п. vide јагњиво, 
Јањина планина (гора) f, 
„Кроз некавву Јањину планину — 

Јањиши, им, vide јагљити, 
Јањишисе , имсе , Vide јагњишисе. 
Јањичари, m. pl. vide јењичари, 
Јањок, m. Хирона (2), Ancona : 
„Вино пије од Јањока краљу 
„У Јањонку граду бијеломе — 

Јањци, аца, т. pl. vide јагањци. 
Јањчићи, m. pl. dim, y, јањци. 
Jao! \ р 
Jaor! (Ерц.) 

ао]! | 
Јаорина (Јаворина), f. планина у Босни: 
„Колика је Јаорина планина, злато! — 

Тапа, ш. (у Сријему и у Бачкој по ва- 
„рошима), Papa, tata. 

Јација *, f. vide грађа. | 
Јапица, m. dim, 7. jana. 
Janyane, yema, n. бес Wantel, pallium. 

_ Послије више јапунџе (не треба). 
Јар, in der Redensart: посијао жито на 

Jap, im Федепјаве Der Winterfaat, se- 
mentem fecit.yernam, 

Japa, f. die Hige (vom Ofen), calor (for- 
nacis). = 

Јарад, f. (coll.) junge Biegen, capri et 
caprae Juvenes. 

Јарак, pKa, ш. 1) vide ]алак. 2) село y 
Сријему. 

Јарам, рма, n. das Joh, jugum. 

agnus 

аф, weh ! heu! 

Јаран“, m. Der Freund, Bertraute, fami- - 
liaris (сї. друг, пријатељ). 

‚ »О] þegojko мој стари јаране! — 
Јараница, f. Ме Bertraute, Freundin, 

amica, $осС1а. 

Јарансшво, n. Die GefelfHaft, Bertrauts 
fhaft, societas, песез5 идо. 

Јарац, рза, ш. der God, caper 

ї 
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Јарачёње, n. dag Borüben des 908 jum 
зец теппеп, equi, exercitium ad cur- 
sum. | 

Јарачитши *, им, у, impf. ш. ј. коња за 
трку, Dûê #06 zum Wettrennen урга 
üben, exerceo equum ad cursum. 

Jape, pema, n. ein junges ОДЕ Biegena 
vie, capella aut caper juvenis. “ 

Јаребица, f. vide јеребица. 
Јаребичј, uja, uje, vide јеребичји. 
Јаренце, gema, n. vide јарешце. | 
Јаретина, f. 1) Şleifh von jungen Ziege 

lein , саго haedi. 2) das Ziegenfel, pel- 
lis haedi. 

| Јарећт, Ва, Ке, 9308, haedi. 
Јарешце, пета, n. dim, y. јаре. 
Јарида, f. rauenname, nomen feminae. 
Japik, m. н. її. јечам, лан, Gommer; 

aestivus. 
Јарина, f, вуна од јагањаца , 93016 von 

gämmern, lana agnina, 
Јарина, f. die Sommerfrudf , fruges ae- 

stivae , уегпае. 
Јарићи, m. pl. vide јарад. 
Јарица, f. m. j. шеница, Gommerweis 

en, triticum aestivum. 
Ja puna, f, eine junge Biege, capella. 
Јаричица, f. dim. 9. ја puga. 
Јарко сунце, n. (cm.) liġte (und warz 

me) Gonne, lucidus sol et calidus: 
„О јуначе! моје јарко сунце — 
„Јарко сунце на високо ши си — 

Јарман, m. Die Заде (am Wagen), jugum, 
woran Die ждрепчаници (Ortfheid, 
Sdhwäntel, öfterr. Drittel). 

Јармейка, f Şrauenname, nomen fe- 
minae. ; 

Јармењан, m. m, је сврдао, ber Ѕоф= 
borer, terebra jugo perforando, Уста 
cy joj динаром прорезана, а гузи- 
ца сврдлом јармењаком пробуше^ 
на (кад која стискује уста кад гоз 
вори, а једе за двојицу). 

Јаруга, f, Die Bergriefe, alveus de mon- 
te decurrens. | 

Јаружица, f, dim. $. јаруга. 
Јарчев, ва, во, Des Bods, capri- 

Јарчевина, f. Bodfeifh, caro caprina. 
Јарчина, f. augm. %, јарац. 
Јарчић, m. dim. 9. јарац. 
Јасаћ *, m, Daê Berbot, пева сат : 
„Цар Сулеман jacan учинио 
„ha с? не пије уз Рамазан вино — 

Јасавчија *, m. Фер сфе Фе[е а 
mann, comes et defensor, Јасакчију 
воде у Турској владике, и велики 
трговци. 

Јасакчијин, на, но, 05 Gelkitsmanng, 
comitis. | 

Јасан, CHa, но, ђе] , liquidus (де voce), 
Јасен, та. Die (фе, fraxinus, 
Јасенић, m, Der Сфера, fraxinetum; 
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Јасеница, f. nom. propr. eines Yiufes, der 
aus dem- Rudnifergebirge Fommt. 

Јасенов, ва, во, јфег:, Егахшец5. 
Јасеновац, вца, ш. ein Сјфенјбар, ba- 
2 culus fraxineus. | 
Јасеновац, вца, m. варош у Славонији. 
Јасеновача, f. Der фепртйдеї, fustis 

firaxineus. . 

Јасеновина, f, &fhenfolg , lignum fraxi- 
neum., 

Јасење, n. (col) Cfhenbäume, fraxini. 
Јаслк, ш, Der Хејрстра 0, рорше па. 
Јасика, f, з) die Uefpe, populus. 2) бган= 

сппате, nomen feminae, 
Јасиков, ва, во, Uefpens, populeus. 

- Јасиковац, sya, m. з) Der Aefpenftab, 
“baculus рори!еиз. 2) ame einer Quel- 
[е in Лозница, 

Јасиковача ,-f, der Зерреп оф, fustis po- 
puleus. “ 

Јасиковина, f. das Aefpenpolz, gnum 
populeum. 

Јасичић, m. eine junge Aefpe, populus 
parva, 

Јасичица, f. dim. $, ]асика. 
Јасле, jacana, f. pl. } die Фирре, prae- 
Јасли, ]асала, f. pl: вере, 
Јасна (Јасна), f. еіп Mädhenname, no- 

men virginis (q. d. lucida). 7 
Јаспра, f. Der Afper, numi genus. 
Јаспре, npu, f. pl. Afpern, Ged, numi. 
Таспренй, на, но, н. п. кеса, (84, 

pumarius. 

Јасприца, f. dim. y, јаспра. 
Јастреб, ш. (Рес. и Срем.) vide ja- 

стријеб. 
Јастребаст, ша, то, н. п, кокош, 

aeperfarb, coloris vulturini. 7 
Јастребац, туа, m. планина у Србији 

иза Крушевца. 
Јастребуша, f. јастребаста KOKOM, 

cine geyerfarbene Henne, gallina coloris 
vulturini. 

Јастријеб (pl. јастребови), ш. (Ерц.) 
der (Hühner) Geyer, vultur, 

Јастук *, m, з) das Kiffen, der Bolfter, 
pulyinum. 2) дрво, што стоји по 
осовини (код кола). 5) Daê Kiffen (eis 
пе Urt Kolo = Tang, meift in Städten), 
choreae genus. 

Јастучић, m. dim. 9, јастук. 
Јатаган, m, велики нож, eine Art Hirig- 

fängerg, culter major. 
Јатак, m. der (Diebs-) Hepler, recepta- 

tor latronum aut furum., 

Таши, јашем, у. impf., reiten, equito, 
vehor equo, 

Јатка ! interj. Der Arme ! misellus , остао 
сиротан, јашка ! 

Зато, n. ein Trupp Bögel, адтпеп avium, 
У јато цолубе, да me коба не о» 
днесе, 

Јаук, m. Die 93е аде, lamentatio, _ 
Јаукање (јаукање), n. раб жеђ адеп, 

lamentatio. - EE Бу 
Јаукати: (јаукати), јаучем, ү, impfe 

фе] адет, Јатепрог, > 
Јаувнутши, нем, у pf. web rufen, ejulo. 

matio. | | 
Јачаши, ам, у. impf, ftärfer werden, 

vires assumo. % 
Јачина, f. die ©(агЁе, fortitudo. 
Јачмен, га. 
Јачмичак, чка, m.f еіп Augenübel). 
Јаша, m. (Pec. и Срем.) vide Jamo, , 
Јашаћт, ha, Һе, Reitz, equitatorius, 

cf. јааћи. i 
Јашење, n. (по Сријему, по Baun. и 

по Бан,), das Feiten, equitatio, сї, 
јање. =. і 

Јашиши, им, у. impf (по Сријему; пе 
Бачк. н по Бан.), reiten, equito, сЁ, 
Јаши, 

Јашо, m. (Ерц.) hyp. y. Јаков. 
Јаштерица, f. eine У Вршћ ап бер 

Bunge, im Munde, pustula in lingua, 
in ore. Кад јаштерица изиБе коме 
на језику, онда кажу да је неко на- 

лагао нешто на њега. Ако је ја- 
штерица, с десне стране, онда 
је мушко налагало; ако ли је с AH- 
јеве, онда је женско. 

Је, а) ут, est. Wann је und wann јест 
5и ереп hat, {ере Die Фгашшане, 
2) fie, eam: ја сам је виђео, 

Јеб, m. 1) der Saame , semen ;#8вшїпїша 
(слёрџа). 2) fututio (gang едеп ф der 
Beichlaf). 

тебди, EY per ыруы, паше, 
Јебаоница, f. das Bordell, lupanar. 
Јебати, бем, у. impf. befhlafen , futuo. 

Јебао би ryjy у око. 
Јебац, jenga, ш. Der Durer, fatutor va~ 

Ида. = 

Јебач, m, ber Beifhläfer, ћицепз, 
Јебачина, f, Der Beilfhlaf, бишпо, 
Јебитисе, имсе, dim, y, јебашисе. Ко 
„се јеби, лијепо се гледи, 

Јебица, f. fatutrix. 

Јебичина , f, augm. y, јебица. 
Јебуцање, n, dim. №. јебање. 
Јебуцати, am, dim, y, јебати. | 

Јебуцатисе» амсе, dim. y, јебатисе, 
їп Der РИђротатУ ф - {рга ийде uo- 
скочица : 

„Ој ти секо секуцала! 
„Је си ли се јебуцала? — 
„Како би се јебуцала, 
„Кад још иц сам ни бруцала. ; 

Јација *, f, die fünfte Bethzeit der їйгє. 
fen, кыйы ЕТ папи 

Јачање, ш. daS (бїйїйатРЁеп, virium firs 

(5 ест. Die (Сесе, | 
| 
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Јева, f. ein Frauenname, бирђепна, Eu- 
hemia. ; | 

Јева ,'1, (ба, Eva (Adams Frau). 
Јеверица, f. vide вјеверица. 
Јеверичић, m. ein junges Cihhorn, sciu- 

гі риа, sciuri catulus. 
| Јсверичица, f. dim. 9. јеверица. 
| Јеверинјӣ, чја, чје, (51рогп:, sciurorum. 

\ Јевра, fe Frauenname, nomen feminae, 
^ (hyp. 9. Тевросима?). 
"Јеврем, ш. (рђтет, Ephrem. 
"Јевросима, f. vide Јеросима. 
Јевта, ш. (Рес. и Срем.) vide Jesmo. 
"Јевтан, m. ein Mannsname, nomen vi- 

ri (von Euthkymius). 
„Јевтин, на, но, woplfeil, vilis. Од 

јевшина меса чорба за плот. 
"Јевтиноћа, f. (ej 3wétns) die Woplfeil- 

peit, vilitas annonae. 
Чевшица, m. dim. у, Jesma. 
"Јевто(једниговоре и Јепто)ла (Ерп,) 

би ђутиа, Euthymius , cf. Јефто, 
Jere, rema 7, n. Die eile, lima. | 
Јетленисање ; n. баё Spreen, ©фіоа: 

* fen, соптађијано , cf. разговарање. 
Jera uncamn, нишем, у. impf. {фра 

ben, confabulor. 
Теглсипе *, пета, n. Det Discurs, con- 

fabulatio , cf. разговор. 
Јегленција *, der ©фшаб ег, сопгађи= 

lator. | 
Јегуља, ber Mal, anguilla. 
Jêa, m. 1) Galle, fel. 2) Gift, уепепити. 
Један, дна, но, n. einer, unus, 2) ein, 

aliquis. 5) једни кажу, einige (Die eis 
nen) fagen, aliqui dicunt. - l ; 

Један, дна, но, gornig (01110), iratus, 
Једгнаест , elf, eilf, undecim. 
Једгнаестеро, vide једанаесторо. | 
Једанаеспій, ша, шо, бег Gifte, un- 

decimus. 
ІЈеданаесторо, eine 3001 von elf, un- 

decim: % | 
ІЈеданпут (m. ј. један nym), з) einmal, 

semel. 2) einmal, aliquando. cf. једном. 
ПЈедар, дра, ро, біфё nnd feft; solidus. 
Једва, faum, -vix; једва једвице, faum 

und faum. | 
|Јєдек *, ш. 1) vide уже. 2) раб Paras 

tepferd, equus ад pompam: 
„И он води цареве једеке — 
Једсње, т. 1) das Effen, esns. 2) Die 

Gpeife, cibus (у крајини Неготин- 
ској). cf. јело. 

Једин, на, но, н. п. човек, Die einzige 
Зрапизретом in einer аивђа па, 
solas in familia. | 

earnan, нца, та, 1) der einzige Соби, 
тив unicus. 2) Der Gifzige ји стег 
Hauhaltung, unus paterfamilias : кад 

буде невоља, онда и јединце поће- 
ратӯ-на-вејснку, 

3 

. Једномесечићи, т. pl. (Рес. и Срем) 

deg 382 

Једини, на, но, einğig, unicus, 
Јединица, f. 1) die einzige Tohter, flia 

unica.2)pnjemKo сукно, пто се mka у 
једну жицу; неки га зову KAA IH Ib €, 
као што стоји и у Душановој 
дипломи (даној м. Хилендару љ. 
1548, која је сад у Карловцима у 
митрополитоској архиви), eine 21:6 
Tuh, бад die ferbifhen Frauen зн дана. 
fe erzeugen, panni genus. 

Јединодушно, einpelig, unanimi con- 
sensu. ; 

Јединче , чета, n. баё einzige Rind, fi- 
lius (flia) unicus (unica), 

Једити, им, у. impf. егүйгпей (öfterr. 
giften), irrito. 

Једитисе, имсе, у. г. impf. zürnen, iras 
5007, stomachor. 

Једнав, Ka, во, glei% , aequalis. 
Једнако, 1) gleich, aequaliter. 2) beftäne 

dig, in einem. fort, continuo. 
Једначење, п. dag Ausgleihen, aequa- 

tio, ЇЕ 1 
Једначити , им, у. impf. 91е тафеп, 

aequo, к 5 

Једнојајац, jga, т, Der GinfoDer , gui 
uno tantum testiculo est praeditus. 

Једнолив, ва, KO, а феп Фебе, 
faciei aequalis : 
„Три Бево]ке, све три једнолике — 

Једном; бита! semel; aliquando. 

vide једномјесечићи. i 
Једнотајесечићи , m. pl. (Ерп,) Фејфтоја 

jiter, Deren Geburtstag їп реп идите 
фел Monot {аШ. Кад. се једно, од 
једномјесечића жени, или удаје, 
онда друго не смије биши вод ку- 
ће (него га пошљу куд у друго ce- 
ло); ниши смије јести од они јела 
штио се готове за свадбу. Кад je- 
дно умре, онда мешну у пушо је- 
дну ногу мршвога а другу живога, 
па онда око живо дозове наквога 
момка (с војим се пази) и рече 
му: „Да си ми по Богу брат, пу- 
сти ме (или одријеши ме)" Онда 
онај отвори пушо и пусти га; и 
то су послије побратими (ио 
ово не чине свуда, и то понајви- 
ше жене, које млого татају и Taz 

тау вјерују. 
Једноничёње, n. vide јелноуђење. 
Једноничити, им, Vide једноудиши, 
Једноћ, vide једном. 
Једнсудити, им, v: impf. nur einmal 

Dee Tags effen (ап gemiffen Safttagen e 
oder {оп aus Undadt), nonnisi semel 
de die manduco. 

Једниоуђење „п. раз nur einmal ред Tags 
еп, manducatio unica де die. 

Једнош, yide. једном. 
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Једовит, ma, шо, qiffig, vehenatus. 
Једрање, n: рад Feftwerden , coasoli= 

datio, 

Једраши, ам, v. impf. feft werden, con- 
solidor, н. п. грожђе једра. 

Једрина, f. Die Sefiigfeit, Dih еі, so- 
liditas. 

Јеђење, п. баё Эйгпеп, ira et irritatio. 
Јеж, шу der Şgel, erinaceus.  , 
Јежење, п. баё Daftehen (erfroren und) 

fih zufammenziepend wie ein gel, con- 
tractio more erinacei, 

Зежитисе , имсе, у. т. impf. ђаћебеп 
und 1% gufammenjiehen wie ein Saget, 
contraho cutem ut erinaceus : јежи ми 
се һожа; шта се ши ]ежиш? 

Јежован, m. (ст.) der Jefuite, Jesuita 
(4. B. in Dem Liede vom Patriarchen 
Чарнојевић): 

„Поред мога Ђовлије принципа, 
„Ђено леже моји јежовани — 

Језа, f. hyp. 9. језик. Језа mapasa ry- 
за плаћала (кад кога бију за рђаве 
ријечи). 

Јсзава, f. вода што ушјече у Дуна- 
< во под Смедеревом. 
Језан *, т. Daê Gebet, тое фе. Der türs 

fide С родіфа vom WMinaret регип= 
fterruft, oratio quam docet sacerdos 
turcicus de turri : 
„А мунаре попаспг паучина: 
„Не ће имапг ко jesan учити — 

Језгарица, f. | 1) Der Kern, nucleus, 
Језгра, f. granum. 2)i.e. раб Bez 

fte, 005, robur. 
Јєзда, m. (Pec. и Срем) vide Јездо. 
Јездимтр, т, ЗЖапивиате, nomen viri. 

Јездити, им, у, impf. (ст) reiten, e- 
quito : 

„Горо м језди Краљевићу Марко — 
Јездо, m. (Ерп.) hyp: 9. Јездимир. 
Језера, n. pl. поље у Ерпеговини (бли- 

зу Дурмитора): 
„Рано рани у лов на Језера — 

Језеро , и. der Сее, lacus, 
Језерски, ка, ко, dem See gehörig, 

lacastris. 
Језик, m. 

3a зубе! 2) die ©ргафе, lingua. 
Језичан, чна, но, де! thwägig (viel те: 

dend), loquax (linguax) : 
„Ој ти зрно шемично! 
„Ти не буди језично, 
„Па Кеш бити честитпо ; 
„Апо л’ будеш језично р 

„Не ћеш биши честито. 
(пјевају ђевојци кад је убрађују). 

Језичац, чца, т. 1) пера у каганца, 
Die Feder deg Sdhloffes, momentum 

serae. 2) Die Hirfhzjunge, asplenium 
scolopendrium Linn, 

Јозичић , m. dim, Y, jens, 

1) die Zunge, lingua. Језик 

Јен 

Јенна , f. vide сова. 
Јек, m. 1) Der Hall, sonitus, vide тека, 

2) Die тађгејће Zeit ди etwas, tempesti» 
vitas, H. п. 

~A. Има ли и сад грожђа? 
Б. Има, сад у највећи jek, 

Jera, fı der Hali, sonitus; | 
„Стаде јека коња око двора — 

Jéra, f. Frauenname, nomen feminae 
(von Јела, Јелена). 

Јекмсвчија“, m. vide јЈекмеција (mit 
alen Ableitungen). | 

Јевмсција *, m. бее Brotbäder, pistor, | 
cf. пекар, und љебар. 

Јекмеџијии, на, но, ђев Bäders, pi- 
storis, | 

Тевмёт1]ница , f. Der Bäterladen , {а- | 
berna pistoria. | 

Тевмеёцй)новй (јекмепијски), ка, KO, 
1) Dûcferz, pistorius. 2) аду. паф Urt 
der Bäder, more pistorum. 

Јекмецилук *, m. 01е Васегер, Art pi- 
storia. 

Јевнути, нем, у. pf. 1) аијафџи, ine 
gemisco. 2) erfalen, іпіопо. 

Јеко, т. апи пате, nomen viri шй 
Јефто DE : 

Јектање , n. Daê Hallen, sonitus, 
Јектати, кћем, у. impf, allen, sono. 
Јектика, f. (у Сријему, у Бачкој ну 

Бан.), die Hetit, hectica. 
Јектичав , ва, во, þeftifh, tabe labo- 

rans. 

Јела, f. з) die Tanne, abies. 2) Frauen: 
name, nomeu muliebre, 

Јелача , f. Ўгапеппате, nomen feminae, | 
Јелаш, m, О фјеппате, nomen bovis, _ 
Јелашин , та. WMannsname, nomen viri. 
Јелашје, n. (coll) раб Заппепдеријф, 

frutices abietum. 
Јелећ “, m, vide Бечерма. 
Јелен, та, т) der Hirfh, cervus. 2) der 

Hirfhfäfer, cervus volans Linn, 
Јелена, & бтаџеппате, nomen feminae. 

' Јеленаћ, нка, m, hyp, №. јелен: 
„„Јеленак ми гору ломи | 

пушан да му је —. 
Јелбика, f. Frauenname, nomen feminae. 
Јеленче, чета, n. Daê Hirfhfalb, pul- 

lus cervinus. 
Јелењи, ња, ње, Hirfh-, cervinus. 
Јели (je ли) ? gelt its fo? Nigt 

wahr? an? nonne? 
Јелика, f. vide јела 1: 
„Расла танка јелика 
„На два брда велика; 
„То не била јелика, 
„Већ девојка велика — 

Јелисавета , f. Glifabetb , Elisabett. 
Јелисавка, f, (Glifabeth, Elisabeth : 
„ћњигу пише Московска царица 
„По имену rocna Јелисавва = 

v 
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Јелица, f. rauenname, nomen feminae, 

| Зелва. f. Yrauenname, nomen feminae, 
"Јело, n. die Speife, cibus. 
Чо: ва, во, Заппеп:, abiegnus, 

Јеловина, f.  заплепђоћ, lignum abrea 
gnun. 

Jepen, т. (у Ер.) vide јелен. 
Tenan, мпа. m. der Bürge, sponsor, 

| Јеменија “, f. марама, шамија, eine 
Art Royftui , Vittae genus, 

| Земеније *, f. pl. Die Pantofeln, sanda- 
lia, و 

‚ Јеменлије, f. pl. vide јеменије. 
емин *, m. vide заклетва : 

„јер сам Богу јемим учинио, 
„Да пг у oga више просит’ не Ву — 

емин” { а, der Emin, magistratus tur- 
слел genus, 

‚ Јемпнлук Х „та. 006 бини ђит, dignitas 
|o et munus еті. 
Јеминов, ва, во, ђев ming, emini, 

· Јеминовац , вца, m. einer yon des Gmins 
Ченеп, homo emini. 

‚ Јеминска, 19. ко, или, eminorum. 
Јомуња, f. vide јомужа. 

|| Јсмужан, жна, но, vide јомужан. 
Јемчење, п. Daê Verbürgen, fidejussio, 

spousio, 

-Јемчити, им, у. impf. gut Фигојфаје 
| o auffordern, dor: 
Јемчитисе, пмсе, у. г. impf. Rh yer: 

bins А spondere. . 
| Frau, die mit den 

| риба, {.[ Smwaten um die таці 
дері, damit diefe auf Dem Wege niht 

'^_ allein unter беп Männern fey, comes 
nuptae: 

| _„„Свате једнаке, јенђе девојке — 
\ Jew. чари“, т. pi. Die Senitfharen, 

praetoriani (Turcarum). 
»Исуекоше Турке јењичаре, 

\ „јењичаре цареве синове — 
Јењичарскћ, ва, ко, 1) Запі факена, 

| Реле апата, 2) аду. wie $айї (фаз 

| ren, more praetorianorum, 

Јепто, m. vide Јефто. 
Јер, 1) warum, cur? 2) Denn, 

١ Јера, “епі. 
Јергован, m. јрашфег Holunder, sy- 

ringa на Linn. 
Јеребица, f рад Жеррђиђи, perdix. 

| Јеребичји, uja, чје, Жеррђиђи:, 
dicis et perdicum. 

| е K | Jeremias, Jeremias. 

"Јерина, f. ўтапеппате, nomen feminae 
(Егртет). 

"Јерпште, n. Art Зе тић, pultis ge- 
nus. cf. сатрица. 

"Јерко, m. WMannsname , nomen viti, 
"Јерменин, m. бер Armenier. Armenius. 
"Јермсића, f, die Armenierin, Armenia. 

| 

weil, 

per- 
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Јерменски, на, ко, 1) armenifh, ar- 
menius. 2) a астетјф, агтепсе. 

Јеросим, ш. WMannname, nomen viris 
Јеросима, f, бтамеппате, nomen fe~ 

minae, 

Јерусалим, m. Зегијајет , Jerusalem. 
Јерусалимац, мца, m, vide Божогро- 

бап. 
Јерусалимски (Јерусалимски), ка, ко, 

yon a , Jerusalemiticus. 

Jep Jeu 

Јесен, f. der Herbft, auctumnus. 
oa: diefen Herbft, hoc: ачсе 
Јесенаске, f tumno, дет Бри фтотег 
wmo Бе биши јесенас, нек буде 
вечерас, liegt folgende AneEdote zum 
©runde : 
A. Калуђере, да ME оженимо. 
Б. Кад, ва истину? 
А. Јесенас. 
Б. Ва истину, што ый биши јесе-- 
нас, нек буде вечерас, 

Je шл. ња, ње, YON diefem Herbe 
fte, hujus auctumni. 

Јесёнитисе, нисе; ү, r. impf. јат 
бесе gehen, реге еп, auctumnus ap- 
propinquat. 

Јесёнснӣ, Ka, ко, } ђе еф, auctum- 
Јесењи, ња, ње, f nalis. 
Јести, једем (говофисе и јем), у. impf. 

effen, edo. ~, 
Јестава, n. pl. die ©реіеп, cibi. 
Јестисе , једемсе, v. r, impf. 1) ebar 

fepna, comedi. He једесе meco од 
сваке шице, 2) {ig abgrämen, ша» 
сегот. 

ТЄшрва, f. ђеверова жена, die фра» 
gerin, leviri uxor. 

Јетрвин, на, но, Der ©фїаадегїп, 
uxoris leyiri. 
e dim. у. јетрва. 
Јефимија, f Srauenname, nomen fe- 

minae (Euphemia): 
„Кад mo зачу лјепа Јефимија — 
Јефто, m. vide Jesmo (mit alen Ab 

leitungen)- 
Јеца, f. (по Сријему, по Бачкој и по 

Бан.) ein $гацепдаше, nomen femi- 
пае. 3 

Јецан, m. eine Art Shmweine (das Ges 
gentheil von мангулица), die langfam 
fett фи тафеп find, aber auh Manget 
ertragen Fönnen, porci genus, 

Јепање, n. das @ифеп, singultus. 
Јецаши, ам, у. impf. fluhzen, sine 

gultio. 
Jesam, uma, m. Die Gerfte, hordeum. 
Јечање., n. раб Halen, sonitus. 2) dag 
есеп, gemitus. | 

Јечати, чим» У. impi. 1) Halen, sonos 
2) афзеп, ingemo. 

Јечерма, f. vide Бечерма. 
Јечёрмида, f, dim, o, Јечерма, 
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Јечмеча, { m. je крушка, eine Art 
Pirn, pyri genus. 

Јечмен, на, но, H. п. љеб, слама, 
Gerjtens, hordeaceus. 

Јечменица, f. das Gerftenbrot, panis 
hordeaceus, 

Јечмењача, f. vide јечмача А 
Јечуичак , чка, m. vide јачмен. _ 
Јечуциште, n. Orf, auf дет einmal 

' Gerfte gebaut worden, locus, ubi, hor- 
deum fuit insitum. 

Јепек“, m. vide јело. 
Jema ,, f.: Ѕтацеппате, nomen feminae. 
Јеша, та. (Pec. и Срем.) vide Jemo. 

Јешо , m. (Ерц.) Вур. 9. Јеврем und 9. 
Јевто. 

Јова, 1. Ме бе, alnus. 
Јова, m. (Рес. и Срем.) vide Јово, 
Јова, f. у Србији значи јова што у 
Сријему бишанга, m. j. кљусе које 
се нађе у селу (или у пољу) без 
газде, vide битшанга 2. 

Јован, т. Johann, Johannes. 
Јована, f. рђапла, Johanna, 
Јованка, f. vide Јована. 
Јованчић, m. dim. 9. Јован. 
Јовањ дан, ња дне, ш. еіп бе St. Yo- 

hannis deg Tûuferê , den 7. $апег, 
dies festus б. Joannis Baptistae. 

Јовањски, ка, ко, н. п. мраз, Sohan- 
118 - Kälte, frigus quod solet incidere 
circa diem festum $. Joannis. 

Јовањштав, m. човек, који слави Jo- 
вањ дан, einer, дес Den, heil. Jopann 

alê Фамвраоп feyert, cliens sancti 
Joannis: | 

Јовица, m. dim. 9. Јово, 
Jóska , f. Srauennamg , nomen feminae. 
Јовљан, m. der метра р, alnetum. 
Jogo , m. (Еру.) hyp. 9. Јован, 
Јовов, ва, во, есет, alneus. 
Јововина, f. да Grlenbolg, lignum al- 

neum. Р 

Јдгунаст , та, то, eiqênfinniga, Баг» 
плід, регуісах. cf. тпвердоглав, 

Јогуница , +. der Gtarrtopf , pertinax. 
Јогунлук“, ш. der Gigenflun, perti- 

паста. 

Јој! 1) vide jaoj. 2) Фе, illi (feminae) : 

кажи јој. 
JORT 7 yide није. 

Joka, f. hyp. v. Јована, 
Јокица, m. dim, 9. Јоко. 
Јовица, f. dim. y, Jona. 
Јоко, m. hyp. о. Јован. 

Јоксим, m. WManngname, nomen viri. 
Јоктур“, ударио јовтур y Kecy, niftê 

Da! nihil est! vide нема. 
Јолдаш", m. vide друг. 
Ј олтава“, f. Urt Reifepranne, vasis genus. 

домужа, f. млијеко не варено, [у ф 
дете ће Mild), lac tecens. 

Gy- 
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Јомужнан, жиа, но, Yon frifh дете 
ter Milh, de lacte гесепії. с М 

Торган*, m. eine Art Bettdede, die ges 
mwöbnlihe deutfhe Bettdede, stragali 
genns. КЫ Е | 

Јорганлук*, m, лице од јоргана , čas 
obere Blatt der Beftdede, straguli | 
pars media et princeps. | Е | 

Јорганчић, m. а 9, јорган. 
Јоргован, m. vide јергован. || 
Јордам “, m. ftolzes Gepränge , -fastus 2 
„Од њиова великог јордама — — ` 

Јордамиши, им, у. impf. fřolzieren + 
superbio, АНЕ 

Јордамљење, n. рђав Зен, super- 
bia. fastus, | 

Јордамџија *, m. der ©{о[;е, Stolgjiés | 
rende, superbiens. я а", 

Јордан, ш. der {иб Jordan, Потец 
Jordan. E ENT 

Jóga, m. (у Сријему, у Бачки. пу Бан.) 
vide Јоцо. ; УШ 

Топо, m. (Еру.) hyp. y. Јован. _ - 
Још (joum, јоште), noh, etiam, adhuc, 
Јошаница, f. 1) намастир у Србији 

(близу Јагодине). 2) ријека, _ | 
Јоши, m. ein буетра! , бигибиф, 

alnetum. Не ће ли и у нашем јоши- 
ку дремова батина нарасти. 

Јбшје, n. (coll.) etn Grienbufä, alni. 
Јошљӣк, m, ein Ort, wo junge Grien 
teber , alnetum. \ l 

Јошт, 
Јоште, | vide још, 
Јоштер, | 
Југа, f. (у Славонији и у Рватсвој), 
dié Сирре, jus. cf. чорба. 

Jyr, їп. der Südwind, auster , notus. 
Југов, ва, во, н. п. снијег, Déé Сида 

winds, austri. | 
Југовина, f. Daê Sirocco + Wetter, Thau: 

wetter, tempestas solvens nivem. èt 
glaciem. 

Јужан, жна, но, (н, п. вријеме) vidé 
југов. , iy * 

Јужсње, п. Da8 @їп{аПеп des Thaumwets 
ferê , solutio nivium , głaciei, © y 

Јужитисе, жисе, v. r. impf, A. I. ври~ 
jeme, е5 (раце auf, solvitur mx ef 
glacies. ky ТУ" ж, 

Јужнӣ, на, но, бац, venti au 
Јуј! vide, jaoj. дио» Ји 
Јула, f. (по Сријему, по Бач . 

` Ban.) , Зифеп, Jüliola. | 
Јулар, m, vide улар. 
Јулијана, f. (no Сријему, по Bauk. и 

по Бан), ЗиПапа, Јићапа, | 
Јулка, f. (по Сријему, по Бачћ. и по 

Бан.) Julen, Јапоја, | 
Јунад, f. (coll.) јипае еп oder Sile 

јпуспса aut јпуепсае, 

Јунак, за. Det 2610, heros. 
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Јунаков, ва, во, Des Helden, hêrois: 
„Јунакова мајка најприје заплаче. 

Јунац, ица, за. дег junge DGS, Ofier, 
jūveneus. 

Јуначење, п. 
` ostentatio. 

Баг Зарје фин, virtutis 

Held tellen, virtutem ostento. 

Зуначвй, ва, KO, 1) belbenmûfig, he- 
roicus. 2) аду. þeroifh, heroice. 

Јунаштво, n. раб Heldenthum, der Hes 
roiêmuê , Virtus. 

JyHe, nema, n. ein junger Оф8 oder Kuh, 
junges Rind, juvencus , aut juvenca. 

Јунећи, ha, he, yom ]уне, juvenci aut 
juvencae. 

Јуница, f. Die junge Ruh, juvenca. 
Јуничица, f. dim. 9. јуница. 
Јунчић, m. dim. 9. јунац. 

урве, allerdings, omnino; cf. јамачно: 
sancma. 

Jýpeme; n. vide Берае. | 
Чуриши, им, vide heparin. 
Фурйш *, m. der Sturm, impetus. _ 
Јуриша, m. Mannsname, nomen viri. 
Јуришање, п. Daê Gtürmen, oppugnatio. 
Јуришаши, ам, у. impf: (йстеп, im- 

pugno. | 

Јуришиши, им, у. pf. ftürmen, impe- 
tum facio. ү 

Јурош, m. vide Урош. 
Јутарце, n. dim. 9. јутро. | 
Јушрења, f. Die Mette, sacra matutina 

(antelucana). 
Јутро, n. 1) der Morgen, mane: 2) дег 

Morgen, Das Зифасе, jugerum: 
јутровлен, та. (in einem mufbmwiligern 
Се, als Зелер angerathen), dér 
Menfhenfoth, stercus: q. а. Der Mor- 
Genbocf. 
А. Боли ме зуб: 
Б. Мешни мало јутрокленка, 
А. Шта је mo јутроклек ? $ 
Б. Зар не знаш шта је јутроклек? 

Зүшрбске } Beute früh, hodie mane: 

· Јутрошњи, ња, ње, yon diefem Mor: 
gen, hujus mane. 

Јутрошњица, f. Waffer von Heute früh; 
aqua hausta hoc mane : . 
„А моја би мајка јутрошњицу пила— 
Јуфка", f. 1) der auêgemalfte Teig, mas- 

sa farınacea distenta. 2) eine nupelarti= 

ge Pafte, die auch über den Winter auf: 
bemağrt werden ann, maccheroni (P) 
pastillorum genus. 7 

уче, geftern, heri: 
Јучер, ит з 
асна | vide јуче, 

Мучерањдан, den Tag Форе, pridie 
ejus diei ' 

+ 

Јуч Кав 55% 

Јучерањћ, ња, ње, || у 
s A | r h у 

Јучсрашња, ња, ње,ј 91:19, hesternus 

K. 
5 

› ] ји, ad: к мени, к вама (aud 
а, f Боб мени, вама): 
„ако паде сишну књигу пише, 
„Те је шаље ка Крушевцу граду — 
„Ти ошиди ка Вргорцу граду — 
Кабале *, f. pl. (у Сријему и у бачи. пб 
_ варошима) die Gabalen, Ränfe, doli. 
ЖКабанипа (и кабанипа)*, f. Der 9 апіеї, 

pallium. 
Кабао, бла,-тв. der Waffereimer (Kü 

_ bel 2), aqualis, urna. 
Кабаст, та, то, ооп qrofem Umfangs 

late patens: није шешно, али je Ka- 
_ басшо. 
Каблар, mi. 1) der Küfner, opifex urnas 
_ narius. 2) планина у Србији. 

Кабларов за, во ј 058 Rüferd, атай, 
ћабларски, ка, во, з) Der Küfner, ur- 

nariorum. 2) аду, wie cin каблар, mos 
у те пгпати. 

Каблина, f. t) augm. Y. кабао. 2) im 
шу Бан eine Cinfakröþre, tubus ims 
missus сапап. | 

Каблић, m. dim. 9, кабао, das Cimer- 

Ойра 

фел urnula: 

и N f. eine Urt кабао Фе Milh, 
Ўфе, vasis genus lacti aut caseo adsera 
vando. CE 

Кабличипа; f. dim. 9. каблица. 
Кава *, 1) der Kaffee, coffea. 2) Ваё Kafe 

{ебан8, taberna coffearia : ; 

„Одшешаше у каву велику, 
„Па сједоше по кави великој —. 
авад, та. eine Art пе фен # Бет [е 08; 

-tunicae muliebris genus. 
Кавал *, m. eine Urt Furzer (fugenartis 

© дет) Flinte, flintae genus: | 
Kasana *; f. vide кава 2. 
Кавга *, f. der Запе, rixa. cf. свађа. 
Кавгапија *; та. Der @5{йпЁег, гіхаїог : 
„у пићу су тешке пијанице, 7 
„ÅA у вавзи pyme кавгаџије — 
Ћавез *, m, Det Käfig, cavea. 
Ћавенӣ, на, но, KRaffee-, coffeae inser- 

serviens (5. B. Qöfel, Skare), 
Кавеџија “, m. der Kaffeeficder, caupo 

_ собеатиз. 
Кавепијин, на, но; Des SaffeéfieDetê ¢ 
_ thermopolae. _ | | 
Кавепијнипа, Ё Die Raffeefederia, ther? 

тороіае uxor: | 
Кавжење, n. дав Banten, ха по; 

Кавжитшисе, имсе, ү. г. impf. fidh дане 
Fen, Tixari: 
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Кад, m. Daê Rûuderwerf, sufimentum. 
Жад | 1) mann, quando? 2) da, quando. 

РА 5) Зей, Muffe, da man etmas 
thun fann: не Maw кад. 

Жада, f. 1) hyp. y. кадуна. 2 die Wan- 
ne, labrum , lacus, vannus.. ER 

Жадагод, (Pec. и Срем ) ЖадагоЁ, (Ерп.) vide Кадтой: 

Кадар *, дра, ро, fähig, im Stande, 
potis. 

йадашьй, ња, ње, yon wani, ороп. 
weler Beit рег, ех те 

Жадгод, (Рес. и Срем.) 1) wann immer, 
Кадгођ, (Ёрп.) ls yen кабы 

2) irgendwann, dann und wann, ali- 
quando. 

Raze, vide б: = 
Жадива *, f. 1) дег атте, Сатте, 

panni bombycini genus. 2) (кадивица) 
die баште ћине, tagetes: Linn. cf. 
вадипа. 

Жадивица, f. dim. cf. кадива 2. 
Жадија *, m. der Kabi (Rihter), judex. 
‚Жади)ин, на, HO, de Radi, judicis. 
Кадијница, f адијна жена, ђед Kadi 

Frau. 
' Кадијнски, ва, ко, 1) Der Radi, judi- 

сит. 2) ady. фені, judicum more. 
Кадилук *, m. der Gerihtébeziré, Ges 

rihtéfprengel, dioecesis judicialis. 

Кадинац, нца, ш. der Gerihtsdiener, 
lictor , viator. 

Кадионица, f. Die Хапфегр{алпе, 0а8 
Жанфтаћ, turikulum. 

Жадипа, f. vide һадива. 
Кадити „им, v. impf. rût hern, famigo. 
Кадифа, f. (по варошима) vide кадива. 
Жадифлија, f. m. j. капа, Art Сапиие 

müge, mitrae genus, сЁ, кићенна : 
„Ha глави им капе кадифлије — 

Кадно, vide Haa. 
Жаднокад, 1 
Ћаднокада, 

Жадуна ", f. Ме Dame, matrona. 
Ћадунпи, на, но, дет Dame, matronae: 
Жадуница, ! . dim. y. кадуна. 
Kaay иџика *, f vide кадуница. 
Кажипут, m. ğer Zeigefinger , digitus 

index. 

Казаз *, m. der Pofamentirer, Bortens 
mirfer, limbolarıus 

Казан", Der Keffel gum Branntweinbren: 
nen, ahenum: наградио казам; пече 
жазан; ајдемо на казан. 

ҠЋазанија, f. vide испек. 
Казански, ва, KO, м. п. капак, gum 

Branntweinteffel gehörig, ahenarius. 
Ћазанпија *, m. Der Ме ипнер, Kep: 

Ier, ahenarius. 
Казанчић, m. dim. у. казан. 
Казати , кажем, у. рї. fagen, dico. 
һазивае, д. раб Sagen, dictio. | 

vide кашкад. 

дај 44) gi 

{/; Йу" ден a 2 

214717. 
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Казивати, ба <=: у. impf. fagen, dice 
Казимир, m, Уўаппёпаше, nomen viri. 
Казимира, f. Grauenname, nomen fes 

хташае. ‹ 

Казук * ‚ m. vide колац, 
Кайгшја * , m. Der Fährmann, Єт, 

рог ог. 

Kaun *, ла. ein Хаби, etwa зо еце [ај= 
fend, scapha, vide чун.. 

Каинчија * ‚ ш. vide каигција. . 
Kana * (говоре ле кано), ла, ло, иг 

fri ieden, bereit, paratus , нче cfs 

рад: 
„Томе Раде врло каил био — / 
Kanya , f. ein Kopfihmud von Mün- 

en, ornatus capitis numarius. cf. map- 
пош. 

Каиш *, m. 1) der Riemen, lorum. 2) ein 
Bret zum Sdiffbau , tabula. 

Каишање, n. Daê іетепіфпеіреп, Brez 
terfdneidér, dissectio in lora, tabulas.. 

Кайшати, ам, v. impf. резати на каи- 
ше, н. п. сланину, in Riemen, Brez 
ter fhneiden, disseco in Joras, tabulas.. 

Каишић, m. dim. 9, каиш, 
Кайшлије* у me реј ои њи Urt 

Opanfen, hypodematis genus. 
Кајање, n. 1) Daê Хафел, ultio. 2) daS 

Bereuen, poenitentia. 
- Кајаса *, 1) Der Gurtriemen , Pas сів- 

guli equarii. 2) der Säbelriemen , lo- 
rum acinacis : 

„Трипута је опасао пасом, 
„А четвртом од сабље кајасом — 

Kajama, јем, v. impf. кога, гафед, ul- 
є1560г.. 

Кајатисе , јемсе, ү. г. impf. bereuen, 
poenitet. 

Кајгана *, f. eine Art Cperfpeife, fercu= 
Jum муйнын (2). 

Кајда *, f. die Mufifnote, modus mausi- 
cus. Од ше кајде не ма вајде. 

Kajman *, m. vide скоруп. 
Кајсер (кајсар)", ш. Karmefinleder, co- 

rium coccineum. 

Kajcepan (кајсарли)“, adj. indecl. yon 
Rarmefinleder, coccineus. 

Кајсија“, f. 1) Die Дрмеоје, prunus arme- 
паса Linn. 2) die Früchte davon, pru- 
num armeniacum, prae coquum. | 

Кака, f. Kat (in Der Rinderfprahe) ster- 
eus. 

Какав, ква, во, тав für еп, qualis; 
какав "такав, {д wie ér ift, prout est, 
talis ч"аһ». 

Какавгод , квагод, вогод, } was immer 
(Рес. и Срем.) | а einer, 

Kasasr $, һвагођ, водођ, | qualiscum- 

(Ерп.) [чке 
КҺаһьши, им, у. impf. Pafen, caco. 
һаһнути. нем, ү. рё, баёи, caco: 

А. Како je? 
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Б. Karmu па лазни (па Кеш бое 
вако је). 

Жако, 1) wie, ut? naro му драго, wie 
immer, utcumque; како MAKO, fo wie 
e3 iff, prout. 2) mie, [обе Тр, ut primum. 
5), feit, јен ет, ех quo. 

"аков, ва, во, Vide какав. 
Жакогод, (Рес. и Срем.) 
Какогсђ, (Ерп.) 
Каконо, ш. ј. кано. 
Fan n. фаз Фо еп, clangor, 
Какотати, Koem, у. impf. gaffen, 

clango. 
Калабалук *, m. vide мложина. 
Калаваћсње, n. раб KRalfatern, refectio, 

densatio navis. 
Калаватитши , им, у. impf. m. j- лађу, 

Falfatern, тейсїө, Дейл. 
Калавре, f. pl. eine Urt furzer Hofer, 

cf. пеленгаће. а 
Кала) * ‚ та. vide восишер aes 

'Жалауисае, n. баё Berginney, mduclio 
stanni. - 

ХЖалајисати , ишем, v. impf. и, pf. verz 
zinnen, stanno induco. 

Калајлија *, f. ein бійпегиег Teller, 
orbis Моло 

Калајнт, на, но, үшүп, słanneus. 
Калајџија *, m. 1) der Berzinner, qui 
А оле 2) Der Haujirer, insti- 
tor. 

Калам *, m. bas Propfreig, surculus. cf, 
калем. ' 

Каламаши, им, у. impf. propfen, in- 
Sero. 

Каламљење, n. Dag Propfen, insitio, 
Karas ужсње, n. dag Wegweifen, mon= 

stratio viae. 

Manaya, m. з) бег Weameifer, dux viac: 
2) дег Untrebändler des Офвен анр:г 
Теса, procurator suum. 

Калдуүзкшпи, им, V. impf. den Weg 1реі= 
fen, monstro viam. 

Калаушпшна, f. das Geld, Die Geloh: 
nung für Den калауз, pecuniae Чеђиге 
Tw калауз. 

Калап, ana, m. Das junge Gras, herba 
recens: пустпло коња на калап; unè 
im @феге von den Tiürfer, wenn fie 
im Negligé find, пустио гузицу на 
калац. 

"Ћалаш, m. der Taugenidtå, Sumy , ho- 
mo е 

Калаштура, f. ein Schimpfwort vom 
Hunde, cogvicium in canem, 

Калдрма * ‚ f. die Оеекттајје, дерпа ће: 
te Strale. via strata. 

Калдрмити, им, у. impf. pflaftern, mu- 
nio, sterno. 

Ћалдрмљёње, п: ав Ф Пайегт, muni- 
tio viae. 7 

Rane, ш. (zutraulih, von калуђер) Це: 

wie пите, 
utcumque. 

Бам... Kam с а 

ber Mind , топасһијиѕ : оће нале 
Бога ми! 

„Не mhe вале зеља брати — 
Калем *, m. 1) die Robrfeder, calamus. 

2) vide мосур. 3) vide валам. 

Каленица, f. a доље преко 
Мораве) eine irdene Eiffel, ianx 
fictlis. 

Калина, f. 1) Ме Rpeinweide, ligustrum 
ушваге Linn. 2) буканеппаше, nomén 
feminae. 

Калиши, им, у. iñpf. и. п. гвожђе, 
füblen, relrigero (ferrum). 

Калспер, m. Ме Kojtwurg, balsamita 
vuigaris Linn. 

Кали *, falfh, мпефе, falsus. cf. Hea 
ваљао. 

Калпагција *, m. vide валпаћчија. 
Калпак *, m. Die Mühe, galerus (mie Die 
Permüge der Ungern). ' 

Жалпавчи]а *, m. бес Mügenmadher, вам 
lerarius. 

Калпачић, m. dim. $, калпак. 
Калубер, m. ber 516, monachus. 
Калуђ+ рак, рва, m. hyp. v. калуђер. 
kabe ње, п. Daê бпипбпфел, ime 

monachatio, consecratio топасіа 
КалуБерити, им, v. impf. епинбифеп, 

consecro шопас bum. 

Калуђеритисе, ENCE, Va г. impf. 9 N ote 
merden, сопзестог Поа 

Калуђ ђеовца, f. ie Nonnè, monialis. 
Калуђеричин, на, но, Der Nonne, mo- 

nialis. 

Калуђеров, ва, во, феб Kalugiers, тоз. 
nachi. 

калуБерскп, ка, во, 1) топі, moa 
пазе си. 2) adv. тбидијф, monastice. 

Келуђсоство (калуђерство), n. Бад 
Уон: ши , res топаз са. У 

Балуђерче, чета, n. das 9 ӧпфіеіп 
АНА 

Базу берцатина f. augm. №, калуђер. 
Калуп „ т. 1) баё rodell, Die сии 

forma. 2) налуп дувана, ein Pad 
Raudtabaf, Таљ n иїсойапае. 

Калупити, им, у. impf. H. п. дуван, 
Бен %. daba ү effen. 
Калулъбъе, п. das Preffen des Rauha 

tabats 
nan f. pl. од сукна KAO вел ике 

чарапе, Ийт се носе у чизмама (ў 
Србији и у Босни), eine drt гибепес 
@ггїтр{е пробао но: J: tbialiam genus. 

Каља, f. eine Irt © ES pete, сађа genus. 

Kanae. ва, во, mit Koth Бефшиве, 
соепо iuquinaius. 

Каљање, n. Das Befudeln слі Roth, me 
quinatıo coeni, 

Каљаши, ам, у. imp mit Roth бејџа 
deln, coeno inguino 

Каљење, n. DAE им кеј ета, 
D 
== 

о: 

` 
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Каљужа, f. 01е ahe, Pfüge, palus- 
Каљужање, n. Daê Wåälzen Der Shweine 

in Der Rade, volutatio suum in ‘palude. 
Каљужатисе, амсе, У. r: impf. fih in 

der Pfüge wälzen, volutor in palude. 
Һаљ$ўн, m. Die Galione, navis genus: 
„Уватише два каљуна златна — 

Жамара, f. vide гомила, 
Ћамата *, die Qinfe, Sntereffe, fenus: 

дао новце на камашу. 
Ћамён, ш. бег Stein, lapis. 
Kamen, на, но, fteinern, lapideus, 
Жаменар, m. der Gteinmeg, lapicida. 
Жамєнит, ma, mo, fteinig, petrosus. 
Жаменитисе, имсе, v. r. impf. yerftei- 

nern, stupefio , saxeus бо. 
Каменица, f. један камен, еіп eingel- 

ner Stein, lapis, saxum, 
Жаменица, f. шако се зову MAOTA Ce- 

ла, Kao н. п. Каменица у Сријему, 
у Јадру, у кључу (код Кладова, ђе 
данас не ма ниједнога Србљина, He- 
го Власи). 

ЖЋамснчић, ш. dim. das ©{еїпфеп, la- 
pillus. 

Kamemân, m. еіп Ort, wo viel Ж ееп 

` liegen, locus saxosus. 
Жамее, n. (coll.) Daê Geftein, ваха, 
Ћамењёње, n. da Berfteinern, stupor. 
Жамзе *, f. pl. y ножа оно Бе се држи 

руком, Раб Mefferheft, manubrium 
cultri. 

Ками (понајвише y Еоп.) vide камбы: 
вами mH у срце. 

Жамила, f. рав Ramel, camelus (zá unhos). 
Жамилавка, f. die Möndhsfappe, cucul- 

las monachi. 

ЖКамичак, чка, m. vide каменчић. 
Жамиш *, m. Daê Pfeifenropr, tubulus 

fistulae. cf. чибук. 

Жамишовина, f. Der SHlingbhaum, vi- 
burnum. 

Камкање , n. dag Borjammern , lamen- 
tatio. 

Камкати, ам, У. impf. yorjammern, ја- 

mentor. 

Kamo? mo — hin? quorsum? камо ce 
ти? камо он? камо повци? 

Кампија“, f. Die Хатба фе, Die Knute, 
der Kandfhu, scutica, flagellum. 

Камиијање , n. дав Peitfhen, ПареПацо, 
Жамциіјати, ам, у. impt. ре феп, fla- 

gello. 

Ћанабе *, бетча, n. vide канапе. 
Kanse *, вета „ n. der ХГајфепреПег, 

'Хїа{фепЁрг®, sporta ampullaria, 

Канап, m. der (Hanf) faden, Spagat, fu- 
niculus cannabinus. се, дретва, врвца. 

Ҡанапе (ванабе)", пеша, р. Der Соја, 
dag Kanapee, lectus. 

. Канлт, m. 

„—— ђе паде горњи канап) урввре = 
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Бандил, m. (ст.) vide кандило: 
‚‚Элашан кандил од дванаест ока— 

Кандило, п. die Фапасјатре (vor der 
Mutter Gottes), lucerna (lampas) pen- 
silis. s i | 

Канншисе, имсе, у. г. impf. fih an- 
їфісеп, paro ше: канио сам се да 
ти дођем. 

Канков, m. (у Сријему, y Баҹк. и у“ 
Бан.) дег Tripper, gonorrhoea. 

Кано (каоно ?), wie, ut, quemadmodum- 
Кановци, т. рі. (може се једноме рећи 

и кановац). По неким селима у 
Бијоградској наији имају људи оби- 
чај те говоре готово уза сваку ри- 
јеч ваном, каном бато. Ha 
Врачару 1804 године прозвали су и 
(Бијограђани и други бећари које- 
какви); зашо кановцима и NOJ- 
смијевами сучим, се којешта, и MO- 
лико "пута мало се нијесу из пуша- 
ка тукли зато. 

Каном, cf. кановци. 

Канон, ш. (ст.) Kanon (Kirhenfitte) > 
canon : 

„Бе Србиње јунак причешћује 
„Без канона и без исповједи — 

Канта, f. Art Waffergefäffes mit Handhaz 
be , hydriae genus (e Germania adlatum). 

Kanmâp*, m. die Wage, libra. Кантар, 
кадија (мјера вјера), die Wage foll 
е8 entfheiden. | 

Каншарина, f. 1) Dag Wagegeld, pecu- 
nia pro pendendo, 2) augm. 9. кантар: : 

Кантарски, ка, ко, н. п. кука, јаје, 
аде: , librae. ' 

Кантарпија *, ш. Der ЧВадете ес, zy- 
gostates. 

Каншарџијин, на, но, ђев Wagemeis 
её, zygostatae. 

Канура, f. ein Gtren (Bund) Baummols 
lengarn, fasciculus filorum gossypino- 
rum. 

Камути, нем, ү. рї. tropfen, decidit 
stilla. 

Канчело, n. ein Stren (Bund) Zwirn, 
filorum tortorum. 

Каиџа *, f. 1) die Krale (dee AdMers), un- 
guis. 2) Der Hafen „harpago (auf Soif: . 
fen), сЁ, чакла. 

Канпија У, f. уде камција. 
Канџијање, n. уде камцијање. 
Канпијати , ам, vide камџијати. 
Кањерисање , п. раб Borfingen, prae- 

centus. 

Кањерисати, ришем, v. impf. (по Ha- 
мастирима , особито у Србији) vors 
fingen, ргаесто (yom Novizen, Det іп 
Зифегаттенп Kirhen Den Octoiğ и, а. 
von einer Seite Der Sänger auf die anə 
dere überträgt, und идей) den Sän= 
gern рога, 
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Као, wie, quemadmodum. 
Жао, кала mè yide блапто глиб. 
Kaon, на, но де каљав. 
Маоно, wie, sicut. 
Кап, f. Der Tropfen, stilla. , 
Kana, f. ме Rappe, Müge, cappa (?), 

cucullus. 
Kanar *, пка, m. уде заклопац. 
Жапамапија *, m. Der Decfenmadet, opi- 

fex stragulorum. | | 
“апае, п. баё Tröpfeln, stillatio. 

· ћапара, f. (ital. caparra), DaS 219010, 
аггһа. ` 

Ћапарисати, ришем, у. pf. Yerangels 
< a Den, arrha firmo. 

к» haran, mbes т. impf. trõpfeln, stillo. 
Kaneman, ш. Der Hauptmann, Feld- 

` þauptmann, tribunus, dux. 

Ћапетанија, f. Daê Kommando, impe- 
rium und manus: изгубио капешани- 
ју; дошао с капетанијом. 

Капеланица, f. die бган рез Feldhaupi: 
manns, uxor ducis. 

Ћапетаничин, на, HO, Der вапешани- 
ца, uxoris belli ducis. 

Капетанов, ва, во, 0е$ Feldhaupt: 
manns, ducis. 

Жапешановац, вца, m. einer ооп Des 
Hauptmann Leuten, homo ducis. 

Ћапєшанскӣ, ка, ко, а) н. п. плаша, 

а 0 ђанрстацив = Sold, ducis und du- 
„ «сїй 2), афуд wio ein бе бану танп, 

more ducis айі, ducum. 
Капетансшво, n. die Feldhauptmanns 

{фа{Ё, imperium. | 
ћапепина, f. augm. у. капа. 

Капија“, f. Daê Zhor, porta. cf. Bpama. 
Капић, ш. der Theil des Kopfs, реп die 
(ге фе беба) Müge bededt, pars ca- 
pitis, cui insidet mitra. 

Kanuna, f. dim. ¢. капа. 
Жап:шија *, m. Der Thorwmädhter , janitor. 
бапицин *, m. dim. y. капија. 
Kamâp, т. der Korporal, decurio. 
Напларија, f. dis Korporalfdhaft, impe- 

rium nò manus десипгіопіѕ. 

Капларов, ва, во, ред Rorporals, de- 
carionis. 

decurionis. 
Капларчић, m. dim. у, каплар. 
Капља, f. vide кап. | 
рее; f. dim. daS Фгбрїфей, stil- 

uia, 

` Капурина, f. vide капешина. 
Капўш, ш. der Kaput (öğerr.), Kapot, 

gerus togae, 

Ћапца, f. dim. 9. кап. 

Кар, m. т) Daê зет ееп, increpatio : 
кар је Божји дар, али је мука кад 
бију па не даду плакаши. 2) * vide 
брига, Gorge, сша. 

f 

Напларовица, f. die Rorporalin, uxor 

[>] о < Кар 

Карабе, f pl. vide карабље. 
Карабипе, f. pl. dim. у. карабе. 
Карабле, f. pl. 1) eine Art Hirtenflöte, 

fistulae genus. 2) на гадљима, Dağ 
Slótenftüd am Duvelfacf , fistula utri- 
culi. ; 

Карабљице, f. pl. dim. 9. карабље. 
Карабогдансьё, f. die Moldau, Mol- 

davia: 
„Дмитар узе земљу Ћаравлашну , 
„Ќаравлашку и Карабогданснку — 

Каравида, f. гашеппаше, nomen fe- 
minde. 4 

Каравиље, п. die Nelfe, dianthus caro- 
phyllus Linn. 

йаравла*, влаа, т. ber WalaHe aus der 
WBalahey, Valachus proprie e terra 
Valachiae. à 

Каравлаиња, f. die Walathin, mulier va~ 
lacha. | 

Каравлашка, f. Die УбаГафер, Valachia. 

Каравлаший, ка, KO, 1) Walabifh, уа: 
lachus. 2) аду. walaģhif® , valachice. 

Каракоса, f. die Зфрађаацае, puel- 
ја nigris capillis, cf. прновоса. 

Караманка, f. eine Urt Birn, piri gé- 
nus. 

Kapan, т. Manngname, nomen viri. 
Карановап, sua, (или Карановци pl), 

m. Слаб in Serbien (на десном бри- 
jery Мораве, према ушоку Ибра у 
Мораву). 

ћарановачки, ка, ко, Yon Карановац. 
Ккарановчанин (Карансвчанин), 
човек из Һарановца. 

Каранфил “, m. vide каравиље. 
Карае, n. Daê Uusfóhelten, objurgatio. 
Карапш, ам, у. impf. аибјфе бен, ob- 

14750. 5 

Каратисе, амсе, у, т. impf. einander 

fchelten, објигвагв зе invicem. 

Караула *„ #. Der ЗВаффигт , specula, 
turris excubitoria 

һараш, m. eine urt 110, piscis genus. 
Карашчић, m. dim, 9. караш. 
Карван“, m. die Karawane, commea= 

tus, comitatus. 

Карет“ , m. die Gtrafe beim прстпен- 
piel, mulcta (poena) in ludo annuli. 

Карешити, им, Pa im npemen- ` 
Spiel rafen, multo in ludo aunuli. 

Kapeheme, n. das Gtrafen im прстен- 
Spiel, multalio in ludo annuli, ; 

Карика, f. der Reif, Rina, der даз 
Rohr Der Flinte an den Shaft befeftigt, 
orbis. cf. павша, . 

 Кархкача, f. vide каривлија. 
Карлвлија, f. eine Art runde lige бегбега 

Kegowiner, вајетиз hercegovinensiuw. 

Карли“, adj. indecl. befämmert, solli 
tus, "уд е-бршкан. 

Карлича а аде Nrt Trogi, alveus, 
о ا | T 

* 
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Ҡарличица, dim. $. карлица. 
Карловац, вца, ш. Ўағіфарё, Carlo- 

stadium. cf. Карловци. 
Карловачкт, ва, ко, 1) Хакотібег, 

Сакоуксеп 15. 2) УРОША Carlosta~ 
diensis. 

Карловкиња, f. 1) Sarlowikerin, Carlo- 
. Vicensis mulier: 

„А што су ми ћарловвиње 
беле румене — Í 

2) die Karliädferin, Carlostadiensis 
malier. 

ћарловци, Bana, m. pl. 1) ако 
(in Sunien), Carlovicium. э) (горњи) 
vide Карловап. 

Карловчалин, m, 1) Karlomwiger, homo 
Сагјоу1сеа515. 2). асад г, Carlo- 

stadieusis. 
. Kâpma, f. die Оре ае, charta lu- 

soria, 

Каршање, n. 
chartarnm., 

Kapmâp, m. Der Kartenfpiefer, lusor 
Chartarius. 

Ћартара; f. Die Kartenaufihlägerin, 
veluia e chartis lusoriis vaticinaus. 

Картшатисе, амсе, у. г. impf, Karten 
ipielen, tudo chartis. i 

Карташ, m. vide картар. 
Картўн, ш. (у Сријему, у Бачкоји 

y Бан.) Der башпатойепуеца, (Caitun, 
Diere. gemein: Karton) textum xyli- 
num. 

Коруце, f: рі, (v. tal. carozza) Per 
Wagen, Die Kutide, греда. и 

Каручице, f. pl. dim. y. каруце. ё 
Ћаручн1, на, но, н, п. коњи, Rutig s 

rhedarius. 
Кас, m. der Trab, gradus tolutilis. 
Касаба“, f. мала варошица, ein Fler 

den, Marttfleden , oppidulum, vicus, 
Касало, m. Traber, gradiens tolutim. 
Касалов, ва, BO, deg касало, $ %. 

код касалове вуће, fhigt man jez 
‚mand (їп April), wenn man ibn durh 
vergeblihe (лиде foppen mill. 

Касање, n, Daê Traben, gradus tolu- 
tilis. 

Касапин *, m, vide месар, Нови Kaca- 
пи под реп кољу. 

Касапити, им, V. impf. сјећи месо, 
[еф aushauen, lanius sum, 

Касапљсње, и. рад FleifhHauen, ars 
lanii. 

Касапница , f. vide месарница. 
Каәапскї, Ka, ко, vide месарски, 
Касати, ам, у. impf. traben, боји т 

псев. 

Kackâme, n. dim. 4. касање. 
Каскати, ам, v. dim. у. касати. 
Каснити , им, (у Сријему Baun. и у 

Han.) vide доңнипщ. l sts 

f еў" CFD Ра "Р a 

Da? Хагеа[ре1, | lusns 

ісі, 

Катрин“, m, ђе та! t, mered 15, 
. Kay pna”, ы ү А об 
Hey ponas ЖЫ Pand е, 

terra in ran ngérn und 
Deutfdland). 

Kac Кач ов 

Касно, (у Сржему, у Бач. и у Банде 
допка, руа | 

Настрола, је ој (Ёайтое)у 
sartago manubriata. | 

Каш*, m. 1) Daê Stofmerf, contigna- 
tio: кућа на два каша. cf. бој, ma- 
ван. 2) eine Reihe ВО биште am Мере 
удри mpa ката гајтана, 

Катана *, m. der Љијаг, miles eques, 
Катанап, нца, m.4) das Хиђапде Ф[ов, 

(капа. је cadenas) гезода sera apposita, 
2) дав Gelb-Fraut, luteola Linn, 

Натанскӣ, ка, ко, 1) þhufarifh , eques 
stris. 2 аду, битан, more equitis. 

Kamâpra*, f. Der Maf 
Кашић * , m, vide крв 

Катвад. dann und wann, subi 
ара m, der Яіепгиб, fuligh pinea. 
Кашраница, f. das Gefä für die Wagens 
a vas in quo axungia asservatur. 

Каћунан, нка, ш, 04$ "павет ай, 
orchis satyrium, 

Каун, п 1) Der laut des Fruthabns, 
„galli indici sonus, 2)* vide чалма. 

Каунање, n. das ©фгереп der Truts 
| Бёппе ‚ уох gallinae indice, 
Каукашт, үзем. у. impf.} den Qaut des 
Каукнути, неҳ, у. рё. Truthapns 
von fih geber edo sonum galli ine 

Каурски, ка, ко, 1) цпд ибиф, ine 
credulcrum. 2) аду, nah Art Der Uns 
дїаифідел, moresincredulorum: 

Кафа, f. 6 Сријему, у Baun, и у Бањ 
по варошима) vide кава, 

Ћафана, f. vide кавана. 
Кафтан*, т. Der Kaftan, tunicae seu 

togae genus, caftanus $ 

Капа, f. die Kufe, Wanne, labrum. 
Каңһаье, n. dag Tröpfeln, (abfallen 

des Gewinn) beim ХАДИ, lų- 
celli adventus. 

Кацкати, ка, у, impf. trôpfeln, lucellum 
venit? һапва napa. 

Качамак, т. (у Банату говоре и вуља) 
Der Kufuruzbrey, Polenta von Maisa 
polenta e zea mais Liun. 

Качаник, m, 
„У Клисури испод Качаника — 
„Оста Муса увр Качаника — 

Качар, ш. der бађбіпдее, vietor, 
Качара, f. зграда Бе стоје каце, 012 

Hütte, wo die Зајјек mit Pflaumen | 
ереп, tugurium ad labra. 

Качӣрев, ва, во, Де? Safbinderê, vies 
Качаров, ва, во, toris. | 

Качица, din: Y. каца, 
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Kamt, на, но, H. п. обруч, Faf =, 
Wannes, labrorum, 

Качкање, n, das Flüffigtreten des Rothes, 
conculcatio luti, 

Жачваши, ам, v. impf. den Koth gers 
waten, conculco lutum. 

Kaua, f. 1) der Brey (öfterr. Prein), die 
Grige, айса. 2) hyp. 9. казнина. 

Жаша, f. кад се штогођ врло pac- 
кува; или се измијеша тако, да се 
не зна шта је, Der Brey, puls: na- 

) "чинило се као каша. 
'**Жашаги]а *, f. der Striegel, strigilis, 

Кашаљ, Шыл, та, Der Huften, tussis. 
Кашика“, f. der 00 еї, cochlear, ligula, 

ef, кина. 
Кашилук“, m. Der Stab! (ап Der Flinte) 

chaly rbs sclopi, - 
Жашичар, m та. ein обтеппафст, сосћје~ 

arius. у Србији највише цигани Baa- 
шки граде кашике (врешена, Ko- 
риша и карлице), и носе по селима, 

од куће до куће, ше продају и 
м дају „брашно. 
Жашичара, f. тп. ЈЕ воденица (поточа- 

гра), її јој коло стоји усправо; а 
пера су у таковог нола као каши» 
ке, eine Зафти те mit ан{гефїеп 94: 
dern, тојае parvae genus. 

Кашичарев, ва , во, vide кашичаров. 
Кашичарка, f, (Влашка циганна) eine 

Löfelmaderin, cohlearia. 
Жашичароь, ва, во, deg Löflers, co- 

· сВІеагії. 
Кћашичица, f. dim, Daê Qoffelhen, li- 

gula, 
Кашвст, та. Das Cadquet, galeae ge- 
nus : 

ућод ћесара обрштери бише 
„И носише од saama кашкеше — 

ћашљање, п. dag Huften, tussitio. 
Кашзати, љем, у. impf. buffen, #и5510. 
Кашљив, ва, во, den биеп habend, 

tussi kibor as: 
Каштар, тра, ро, н. п. вино, erb, 

faver , acerbus. 
Kammo, игеп, pinde 
Ksara, f. vide куна 
Hesap, m. die Befhadiguf хаў damnum. 
Қваран, рна, но, verd tben, corruptus, 
Ньірење, о. рад ©е{фад1деп, Berders 

беп, corruptio. 

Аварити, у. мире. verderben,” шя 
Ћвгс, m. 1) der Сапег+сід, fer- 
Авасац, сца, m. юе 2)faure Milh 

womit man Die frifche fäueri, fermen- 
tum.3) пиварски квасац, die Biers 
þefen, fermentum, 

йвасиши, им, у. 
тесто. 

impf, negen, hu- 

Квашеница, f. Srotfhnitten in бетп 
und Sg mals, cibi genus, 

Ksa Kep $оз 

Квашеье, n. Daê Убебеп, humectatio. 
Kecka, f. Das Wehgefdhrey (des jungen 

#а{еп), gemitus (lepusculi). 
Квекнути, нем, у. pf. квек - {reber 

(wie ein junger Hafe) ingemisco ut 
epusculus, 

Квечање, п. баё WehfHreyen (des jun: 
gen Hafen) , gemitus lepusculi. 
вечати, чим, у. impf. нвек » (фгеђеп, 
gemo ut lepusculus. 

Квоцање, n. das Oluffen Der (Glud) 
Henne , glocitio. 

Квоцаши, BOJEM, 
gludfen, glocio. 

Авочка, f. 1) die @luğhenne, gallina 
glociens. 2) бе; рет Doppel: Хабојф 

` Die Hälfte, Die der Gläubiger бер41, 
(die andre ђеіве пиле: aljo Henne und 
Hühnlein) pars major bacilli numeris 
notati (рабош dicti). 

Квочешина, f. augm. Y- квочка. 
Еврга, f. der Auswuchs, exçrescens рі 

ber, 

Кврва, f. Das Фиштен, (der 
Kage). | 

Ивркнуши, нем, у. рё, Ёпихгеп, їш- 
murmuro ысы felis). 

Кврчање, n. Daê Knurren Der Rage, mur- 
muratio. 

Кврчаши, 
muro. 

Кеба, f. (понајвише у Бачкој) ейт 
Eleines Tafhenmeffer; cultellus plica- 
tilis. Потрже као кебу иза појаса. 

Кебица, f. dim. 9. неба, 
Кевтшање, das Befjen Der Jagyhunèe, 
йг» canis уепайпсь, 

һевшаши, 
ет Spürhund, latro ut canis sagax. 

Кскавац, Ба, m. Der Kroate 

ү. impf gluten, 

stridor 

чим, V. impf., Ẹnurren, mur- 

E ~ 
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(фе), Der кај (tatt шта) бретфе, sla 
Croata , qui кај dicit (pro mma). 

Кењача, f. macm што се уваши на 
главчини, или на. осовини, 04е Wagena 

 fhmiere, Die модел Der ABfe und Der 
abe ihtar wird, axungia apparens 

4 ex parte е rotae, 

= епо, т. Der Zwerg, nanus , cf, ма 
њо, не сшармали. 

Кер, m. Der Gipürpund, canis sagax. 
Kepa, f. hyp.y. кер. 
Керица, f. dim, y. кера. 
Нерва (Крка?) f. намастир у о 

цзи. 
Керов, ва, во, Des 

cis canis. 

Керовљи, ља, ље, н. п. траг, 
Spürhunde, canum sagacium. 

Керуша, f. -die Срђан ћи, canis Şax 
gax femina. 

Керушин, на, но, Der Су пи, 
canis agacis. 

Spirfundd, saga- 

Der 

ghem, v: impf. Беђеп wie 
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Ћеёрче, EN n. Dûê Spürhündden, 
тн sagax. 

Ћеса“", f. 1) Der Beutel, crumena. 1) saccu- 
lus.2) Der Beutel alê beftimmte Заб (Sco 
Piafter) , сгашепа, sacculus continens 
боо Бг 

Жесега , f. eine Art Sif, piscis genus: 
кесежтца, f. dim. y. кесега. _ 
Kecep*, m. eine Art Bimmerarf, asciae 

genus, dolabra. 2) (fġerzweife) der 
arf, barba. | 

ХЖесетина, augm. у. кеса. 
Кесепија *, m, ein türfifher Strafen: 

råuber ди Pferde, latro turcicus equo 
vectus. 

Bn ‚ m. 1) eine Haufhfumme, aver- 
: Влашка плаћа Турскоме пару 

кесим, m. j. плаћа осјеком. 2) WMiethe 
für деп бгифідепив, aversio pro usu- 
fructu, die те in einem Theile der 
Жешф felbft befteþt: дао краве под 
кесим. 

Жесити, им, у. impf. m. j. зубе, Ме 
Bäğue mweifen, ostendo белке гїп- 
gor. 

Жеситисе, имсе, у. г. impf. lahen und 
die Зарпе mweifen, ringor, 

Жесица, f. dim. dag Beutelhen, оне 
supiolum: 

Хестен, m. Ме Raftanie (блек, die 
Keken), Baum und ruht, castanea. 

Һестенӣк, m. der Kaftanienmald (Kez 
ftenwald) , сазјапе а. 

Кестење , n. (coll.) die $а{айеп, ca- 
staneae. 

Жесуўрина, f. vide кесетимна. 

eine Art ferbifhen Tanges, 
choreae еса genus. 

Убу, m. раб 28 іп den Karten, monas 
chartarum lusoriarum). 

r | interj. faut, um die Biegen gut 
Fena! f treiben, sonus agentis capras. 
Жецање, п. Daê Kegrufen, уох Ketz. 
Кецати, ам, у. impt, fe rufen, dico 

Ketz. 

Kenema, f, die Вфице (Das Hortuh) 
der Frauen , praecingulun. 

неце љица, f. dim. о, Kenema. 
Кецкање, n. dim. 9. кецање. 
Ћецкапи , ам, у. dim. №. кецати. 
Кецнути, нем, у. pf. (die Ziege) mif 

dem Ausdrude KEY vertreiben, forts 
teken, abigo capellam. 

Жечбье, n. das Митрајјеп, (5. B. im 
Bal fpiel) Р captatio. 

ћечика (кечига), f. vide ноствица. 
Ћечити, им, v.. impf. aufpajfen (im 
5а іе), сарёо (pilam). 

Жешке ", кета, п. eine Speife von Weis 
gen ипо $1010, cibi genus (solemnio- 
ris). 

Kiean, виа, ни», ма кога, бег etwas 

ца му рекла: 
ма, Ж, 

са а а сци 
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wider einen auf бет Herzen þat, іга» 
tus alicui. < 

Кидае, n. 1) даб Gnégweyreifen, rup» 
tio, 2) Daê Ausmiften, purgatio sta- 
buli. 

Кидати, ам, у. шире. 1) Ми n, rumpo. 
2) auŝmiften, purgo stabulu 

Кидисати, ишем, у. pf. gewaltfame 
Hand anlegen, vim infero: оће can 
себи да кидише. 

Кидљив, ва, во, н. п. нређа, was у 
reift, quod facile rumpitu | 

Кија Осјевлија, т. ви у И А 
„ченерао Кија Осјеклија 
„Он отиде шеер' Бајној луци. — | 
Кијавица, f. Daê Niefen , steruutatio. 
Кијак, m. Dér Knüttel, fustis. 
Кијамет“, та. der Sturm (сід. и. fig-), der 

Welt Ende, mundi interitus : куда heng 
ти на том нијамету? као у очи 
кијамета. 

Kijame, п. даё ееп, sternutatio. 
Кијати, ам, у. impf. nigen, „sternut 
Кијача, f. vide ки]ав. að е7 т" 
Кијачић, m. dim. 9. кијак. 
Кијачица, f. dim. y. ви]ача.ё 

‚ Кијачки, аду. wie mit елете Rnittel, 
ceu fuste: ударио га пуня кија« 
чки [иш дет Kolben). 

Һика ", f. der Zopf, cauda (сарШогит); А 
ријетко се чује у простом говору, 
него у приповијешкама и у пјесма- 
ма, н. п. Спопаде га за киһу — Чи- 
ча се обрће, ника се omme — 
„Ајдук чешља кику у буквику, 
„Са својом се киком разговара: 
„Аико моја! Бе Кеш опаднути; — 
Кикање, n. dag Зіереп beim Зорѓе. 
Ћикватисе , амсе, ү. г. impf. вућисе 

с ким за нику, fih bei дет Зоріе 
nehmen. 

Кикинда, f. Gtadt im Banat. 
Кикбш, f. vide кокош. Приповиједају 

да се некаква Српкиња потурчила 
у суботу, а у неђељу виђела CBO 
А оца ђе носи кокош да прода, 

„пошто Влаше 

кю? (aud alê Spridwort), 
Кила, f. 1) Der Жидрифв an einem 
Haume, tuber, Намећесе као кила 
на грбаво дрво. 2) дес Bruh im 
Unterleibe, hernia. 5) ein Getreidemağ, 
mensurae genus, 

Килав, ва, во, Der einen Bruch баё, her- 
niosus, Сви су болесни, осим HHAAe 
вога браје. 

Килавити, им, у. impf. кога, einem 
(0иеф Anftrengung) einen Bruh yera 
игїафеп, concilio herniam, 

Килављење, n. bdag Berurfaben eines 
Brud, йи АН 6 herniae: 

Кимђу рење, п. раб Uufpugen, exornatio, 
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#инБуришисе, имсе, у. impf. fih puz 
Ben, сотог, cf. һишишисе. 

Кинути , нем, v. pf, ијећеп, stcrnuto. 
Кинутисе, немсе, у. r. pf. fih fortpa= 

Феп amoliri sese: кини ми се с очију. 
Ћињење, n. Da; Pladen, excruciatio. 
ћињипши , им, у, impf. мучиши кога, 

plaen, ехсгпсло, | 
Kán, m. ће 1104012, signum , statua, 
Кипење, р. (Рес.) vide кипљење. 
Жипети, пи (Рес.) 
Kunama, пи (Срем. 
Кипљење, n, dag Ucherlaufen des fieden- 

реп Waffers, redundatio. 
Ћипљети, пи, у. impf. (Epir) berlau: 

‚ fen, redundo. 

ћирапија (кирајџија) “, f. Der Miethwoh- 
ner, WMiethmann, inquilinus. 

Кирија, f. 1) die Miethe, merces conducti. 
2) die Сгафе, vectura, merces vecturae; 
ражи вири]е, er [ифе was (©фЇаде), 
quaerit malum; аратос ти вири]е, си- 
‘br vige кола. 

DPS А ч 

па, ٣ Saumer, vector clitel- 

) і vide виплетпи, 

larus : 

‚„Кириџија! камо ти кирија? — 
„У анџије и у меанџије. 

Кириџӣјнски, на, ко, 1) дгаф! =, ve- 
Кирипајски, ка, ко, E ба аи аду. 

nah Urt des ©ашт{га@!егд, 
vecturarii, 

Ћисање ; n. Daê UAnfhiden jum Weinen 
murmur ad fletum vergens. 

Жисати, ам, у. impf. (öftere. гаипзеп) 
fih jum Weinen апіфісеп, os аа fle- 
tum diduco. 

ћиселина, f. die Gãure, acor, acidi- 
tas: | f ' 

Киселити , им, у. impf. 1) fäuern, aci- 
dum reddo. 2) опанке, einweihen, 
macero, | 3 

Киселица, f. 1) Der Gauerampfer, ru- 
mex acetosa Linn. 2) faure Suppe, 
jus acidum: киселица од расола или 
од оцта $ или трична жиселица, 
nmo обично у Сријёму враде: 

„Тера! куме логава 
„Преко тога корова +», - + 
„Далеко је Митровица 
„Оладисе киселица. 

Кисељак, m. vide киселица 1. 
Кисељење, п. 1) da8 Gäuern, fermen- 

tatio, 2) dag Ginweihen, тасегапо, 
Кисео , села, ло, faner, acidus. 
Кисиши, ниси, у. impf. fäuerlih (фтег 

Феп „subacidulas surm. 

more 

~ 

Алснути, нем, у, impf. 1) faner wers 

Den, асёѕсо. Кисни не мисли, сши- 
гло ме до враша (заћиселила жена 
у соби (или у мљечару) лонац млије- 
йа, па га покрила и повезала тор- ` 
фом да се (у шоплини) прије YEH? 
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сели, Кад mo све сврши, онда реч 
че: „Аисни не мисли, стигло. ме 
до spama” (т.ј. да се млијеко Уни» 
сели, док она буде до врата), па 
се обрңе к врапшма, а лонац и 
млијеко (по земљи) за њом; зашто 
је неошице била запела ногом за 
упрту од торбе). 2) vom Regen- bes 
пеђе werden, pluvia madesco, 

Кит, Kim!) interj. tuft man den ûme 
Киш ayu! mern зн, indem man fie 

von den Müttern abtreibt, vox sepa- 
rantis ad tempus agnos a matribus. 

Кита, f. 1) der Sfrauf, Зијфен , sers 
tum; (ст.) киша H свашови, т. ј.. 
кићени. сватови, wie im іса arma 
virumque — 2) die Quafte, cirrus, йт 
bria. 5) кита und кита, das тапп= 
фе Glied der Kinder. 4) Frauenname, 
nomen, feminae, 

һишасп, ma, то, vide китнаст. 
Кишина, f. die ©фпеебиіфеп auf den 
Bäumen паф frifhgefalenem ©фпге, 
nives in arboribus : китцина у плани- 
ни, не може се ништа сјећи. 

Һишиши, им, у. impf. gieren, fhmüz 
Éen , ехогпо, 

Китица, f. dim, 9. кита. 
Кишкае, п. рад Kum rufen, ађасНа 

voce кип. 
ћитвати , ам, у, impf. fit, fit fagen a 

dico кит ! 
ћитнасте, ша, то, биіфід, densus, 

н. п. босиљаћ, 
Китпог, m. еіп arofer Wald іп Der Mas 

#фтоа, awifhen Der Drina und. der 
Seftung Шабац: 

„Погуби га none Смиљанићу 
„У Кишогу лугу зеленоме — 
„Вишог проћи и у Шабац доћи — 
Кићени сватови, з. pl, (ст.) das fte- 

bende Epithþeton der Hodzeitgäjte. cf, 
`вишиши: 
„Дигошеєе вићеци сватови — 
„Повикаше кићени чауши — 

ћићенва, f. m. j. капа, eine 1: Müge imit 
langen Ouaften (ките), tiarae genus, 
dergleihen befonders Die ајдуци tragen, 

Кићсње, n. daê © фиийфеп, ornatio. 
Катица, f. die Krone am Pferdefug, corona, 
Кичма, f. vide леђа. 
Кичменица, f, } der NRüdgrat, 
Кичмењача, f. f dorsi. 
Киша, f. Der Regen, pluvia. 
Киша, f. Куша, єурла, Der Rüffel, ro- 

strum 5115. 

Kuman, шна, но, vide кишовБиш. 
Кёшица, f. dim. у, киша, 
Кишна, на, но, н. п. вода, еден: 

maier, pluvius. 

Кишовит, ша, шо, и. п. година, гедз 
пегі; pluyiosus, ү 

spina 



a 

че шы 

трол e 

307 Бла 

Клада, f. Der Slo, Boč, trabs, truncus, 
Жладе, f. pl. Der Blog, codex, carcer : 
метнули га у кладе, 

Кладе, fliet апаат und Dif (wie 
Honig, Rog), Лан lente: кладе гној 
из ране, мозак из главе. 

Кладенац, aga, m. (сш.) vide студе- 
нап: , 

„Moje чарне очи 
ава бистра кладенца — 

„Кад дођоше на воду кладенац — 
Кладетина, f. augm, №. клада. 
Аладитисе, имсе, у. r. impf, wetten , 
‚ pignore certo. 

Кладиһ; m. \ 
FE д ОЕ. l dim, 9. влада. 

Кладња, f. еіп Garbenfhober, meta 
шего. 

Кладово (Typer. Фетислам), р. Stadt 
und Хећипа an der Donau , 51Пф ооп 
Orichowa. Ginen ХЖапопсијфив ој 
фес find Die Ruinen der Brüde Trajans. 
cf. кључ. 

Бладовскї, ка, ко, Kladomwer. 
Кладурина, f, vide кладетина. 
Жладуша, f. варош у Далмацији (2): 
„Сад сам попго у кршну Кладушу, 
„Да ја просим. Мујину Ајкуну — 

Клаб me, п. рав Wetten, contentio (рі- 
guore). 

Raawinamwe, п. dng Wadeln, nutatio ; 
agitatio, А " 

Кламитати , мићем , у. impf. 1) mas 
eln, nuto. 2) шафеји, agito. 

Кланац, нда, m. 1) Der Спдрађ, angu- 
sta уза: 

»Од куда су кланци по најтјешњи — 
„Да уводи кланце и богазе — 

2) Koth, lutum: кланац до кољена. 

Ћлањање, п. 1) das У$егпеїдеп, iúcli- 
natio, 2) Баз Beten (von Türfen), 
oratio, 

Клањати, ам, у. impf. н. п. подне, 
акшам, иКиндију, beten (von Den 
türtifþhen Serben), oro: 

„Турсви клањам,СрпскиБога молим— 
Клањатисе , амсе , у. г. impf, fid) vers 

neigen, inclinor, 
Kaame, n, фав Shladten , mactatio, 
Алапити, им, у. impf. traben, ео аерге: 

цијели дан клапио пјешице. 
Клапишисе, пис”, ү, г. impf. пјењу- 
шишисе , fhâumen, spumo. Клапило- 
се, не клапило, је У те , плашио 
сам ше (сапун мјесто сира). 

клас, m. die ерге, spica. í 
Kaacan, сва, m: hyp. Y. клас. 
Класање, п. Daê Uuffhieĝen Der иер, 

6 pıcarum EIN1SS510. 

Класати, са, у. impf. in Aehren foit- 
fen, spicas emitto, spicor, 

Faacuh, m. dim, %, НАС 
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Класје ‚т. (coll.) die ЗГеђтеп , spicae. 
Бласобер , та, der Uebrenlefer, Nadz 

ftoppeler , зрте Пери (2): | 
„једна кита класоберу, | 
„„Друга кита посташнику — 
„У нашега класобера | | 
„Свилен' виша над очима — | 
Kaama , кољем, у. кар, 1) ftehen, pun- 

ро. 2) абефеп, {ф!афї!еп, macto. 
Србији и данас само мушкарци KO- 
љу марву и живину, а жене ни по- 
штпо : зашто кажу да је оно мрци- 
но, што жена закоље; или ако се 
догоди да.оће вакого живинче да 
се омрцини, а не ма никакова муш- 
карца да га прикоље, онда жена 
(не ће свака, него ekoja мушко- 
бана) узме сони шучак ше метне 
себи међу ноге, па онако с туче 
ком коље. 

Клатисе, көљемсе, у. r, impf. 1) beis 
fien, Ба Геп, mordeo: 2) raufen, гіҳог, 

Клашње, п. vide јединица 2 | 
Клекнути, нем, vide влећи“ 
Клемпав, ва, во, mit hpangenden 

ren, auribus pendentibus, 
Клемпе, nema, n. Daê bûngende Ohr, 

auris pendens; daher das Sprihmott : 
. Одбија к“рпу клемпета, yon ипийвет 
Reden, Drohungen. 

Клемпо, m, der hängende Ohren hat, 
qui habet aures pendentes Za giy Zas 

Клен, m. 1) der $е[рађосп,“ асег/сат- 
pestre Linn. 2) eine Urt Улф, pi- 
5015 genus, | 

Кленлк, m. фес Uhornwald, асегебит, 
Кленић, m. dim, №. клен. 
Кленов, ва, во, yon Feldaporn, ех 

acere campestri. 
Кленовац, вца, ш. кленов штап. 
Клёновача, f. кленова Gamana. 
Кленовина, f, до von Seldaborn , li~ 

gnum aceris campestris. у 
Кленчић, ш. dim. y. клен 2/7, Р. 4 

Клење . (бес. и Срем.) yide KAn- 
RAAN А sa 2304, f 

Клење, а. ( Срем.) vide Kanje- 
ње. 

Клепало, п. Љав Läutebret, Die Bretglos 
ce (in den Тек фен Klöftern), tabula 
campanae loco, 

Клепаъе, п. з) das SHlagen ап Раб 
Qäutebret , pulsatio tabulae, 2) daS 

Dengeln, acutio (pulsando). 
Клепати , пљем, у. impf, з) ударати 

у клепало, ап dag клепало flagen, 
pulsare tabulam. 2) мотшику, dengelm, 
pulsando exacuo, | 

Клепет, п, 1) dag Фефп der Жибђаог 
‚ fem, стербасмогит sonus. 2) dag бег 

tös (Der Pantoffél), sonitus : | 
„Сшаде влецеш месшва и дапуча ~ | 
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Клепетање , п. Daê СфаЏеп der Kuh- 
glocfe, sonitus crepitaculi, 

Клепешати , пећем, у. impf. {фаПеп, 
sono. & 

Клепетуша, f. } Ме Ruhglode, tintin- 
Клепка, f, nabulum, 
Kaenaymu, нем, v. pf. Elirrend flas 

qen, sonitum edo pulsando : клепнули 
се сабљама два, трипут. 

Клепчица , f. dim. 9. клепка. + 
Клеш, та, mo, der Бфе т (fher; wei- 

fe); (Ofterr. verflirt), albae gallinae 
filius: не Re, gaem, ни зашшо да 
се привати; каква је, клеша, ие 
може је се човек нагледати; 
„На ногама гаће шаровите, 
„Какве су јој клете искићене — 

Клешва, f. Der Fluh, ехѕесгайо. 
Клетвенл, на, но, H. п. књига, Iuh 

enthaltend, exsecratorins ; Daher еіп 
Slubbricf des Patriarchen, и. 091. Qe 
gen fufpendirte Priefter, ипо Fnterdift 

~an eine Gemeinde, | 
Клети, кунем, ү. 

ѕесгог. 
Клетисе , кунемсе, ү. г. impf, fwg- 

геп, juro. 

Kachun (говорисе и клекнуши), клек- 
нем, у, рї, піерег цеп, mm genua рго= 

cido. 

Жлепатье, п. Da Wanfen der йе (vor 
@фюаде), vacillatio pedum. 

Клецати, ам, у. impf. wanfen (von 
den Fügen), уасШо; клецају ми ноге. 

Клсчан, на, но, (у Сријемӯ) н. п. Re- 
цеља, Art Weberey, intextus, inter- 
textus : 

„да свилене мараме, 
„за клечане кецеље — 

Клечање, п. 028 Knien, flexio genuum, 
Клечати, чим, у. impf. Ёпїеп, nitor 

genibus, - 
Kacura, f. рачвасто и пробушено 

дрво, што: се клином затвори TO= 
вечету (у Сријему и вљусету) око 
предње ноге, да не може далеко 
отићи, eine Art Gupllog für 1реідепг 
des йер, compedis genus pro. ar- 
mento, 

Клеїшта ‚п. pl, \ (Рес. и Срем.) vide 
Клеште , f. pl. f клијештна. i 
Клештевица , f. (Рес, и Срем.) vide 

Клијештевица. 

impf. Пифеп, ex- 
; 

Клизав, ва, во, H. п. пуш, фра, 
labricus, 

Клизавица, f. {hlipfrig gu gehen, lu- 
brica via. 

Kaisan, ока, ко, vide, влизав. 
Клизање, п. das Gleiten, iwbricus in- 

cessus, : 

Клизашисе, амсе, у, їг. impf, gleiten, 
lahor; влигә]ү се ноге. 
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И АНЗИШИ, зи, У. impf. gleiten, labor. 
Клијање , n. Daê Keimen, germinatio, 
Кли]аши, ja, у. impf, eimen, germino. 
Клијење, n. (coll. Ерп.) der Abornwald, 

aceretum. 

Клијење, n, (Ерп.) село у Мачви: 
„У Клијење село долећеше — 

Клијет, f. (у Ерт.) eine Sammer. cella. 
Kanjem у Србији на неким мјести- 
ма (као н. п. по Јадру и по Поце- 
рини) зову ajam или вајат, a на 
неким мјестима (као и. п. по Мора- 
ви) сшасина и ижина. {У Србији 
коликогођ има у вући ожењени by- 
ди, шолико има око куће вајата, ше 
сваки човек у свом вајашу спава 
(без ватре и љеши и зими: зашто. 
се у вајашима не ложи ватра) са 
својом женом, и држи своје аљи- 
не и остало којешта. У Бекојим 
се вајапшма држи вино, ракија, 
сир, масло, скоруп, мед, и остща- 
ле домаће сшвари. 

Клијешта, n, pl. | (Ерп.) die Bange, 
Клијеште, f. pl. f forceps. 
Клијештевица, f. (Ерп.) Berg in Sers 

bien (in der Шумадија), 
Кликнути, нем, vide клиһи. 
Клившае, n. рад Haden des Суефе, 

das Rufen der Bile , sonus pici, vilae 
(dryadis), 

Кликшаши, вћем, у. impf. викати као | 
жуа: кли, или, кли; Den Fon des 
Baumhacers, goder den Bilen vpn {ich 
geben, edo sonum pici, vel dryadis 

vocantis. Д 

Kaino, n, cin (tragbares) Mitbet, gur 
Gurten, Dtetonen, areae stercorariae gea 
nus. Метнесе у какво корито, или у 
што друго, ђубрета и земље; y 
оно ђубре мещнесе сјеме (лубенич- 
но, или од враставаца) ше HOOKAH 
ја и никне, па се послије (вад се 
већ не боје слане) расађује. 

Климање, n. da Wacdteln (3. 35, mit dem 
Жор[е), nutatio capitis. 

йлимаши, ам, у. impf. фа еп (mié 
Dem Kopfe), nuto. 

Климента , m. Der Clementiner (albaniz 
{фе перех in Slavonien), Clemens 
tinus. cf. Пимирота, 

Kaameumarunna, f. die Clementineriir 
Clementina. - 

Клин, m. :) бег Nagel, clavus. 2) Der 
Keil, cuneus. 5) клин у кошуље, дер 
@їп{ав bei реп Nåterinnen, cuneus (?) 
indusii. 4) клини, Der Фођепбгиф (bet 

«den Kindern), озсћеосеје. Maora Без 
па имају влине, па у Беко}и прођу, 
а у ђекоји остану и послије буду 
вилави. | 

Кленац, nya, ш. der Nagel, clavus. 

/ 
• 
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Клинчић, m. dim. 9. клин. 
Клинчорба, f. die аде поре der nefs 

dote, jasculum claveum (?). Припови- 
jeaajy да је дошао солдат баби y 
кућу, и искао да му да штогођ да 
једе, а она му казала да не ма ни- 
шша у кући за јело; онда солдат 
рече: „А ти дај ми барем тигањ и 
мало воде, да начиним клинчор- 
6 у.” Баба му то да, а он узме ши- 
гањ и мешне у њега гвозден клин, 
па налије воде и мешне надватру; 
кад се вода угрије, а он заиште од 
бабе мало соли (и баба му да) ше 
је посоли; кад вода узаври, а 
он заиште мало брашна (баба му 
да и то: само да види од чуда 
каһва ће шо биши клинчорба) 
те саспе у ону воду иғамете; по- 
том заиштше једно јаје, те и њега 
разбије у бнај скроб ; онда заиштше 
још мало масши те оно замасти, 
па онда скине с ватре и клин изва- 
ди напоље, а клинчорбу изједе. 

Кліп, та. die Maisähre, spica zeae: дај 
ми једну врећу клийова; продао 
кукурузе у клиповима. 

Kainas, пка, m. ein Holzprügel, #1585 
(minor) j теглипшсе клипка (с ким), 
ein (Бр. 

Клис, ш. 1) Daê Hölzjhen, бав іп Dem 
паф ipm benannten Spiel in die Ferne 
qefhlagen wird. 2) das Spiel felbft. У 
игри клису има коњ (дрво као 
штап), палица (као пола wma- 
па), клис (дрво мало краће од 
чеперка , зађељано са свечетири 
стране) n mpanga (шумната 

грана). Играчи се подијеле на двије 
стране, па се вашају у штап која 
ће страна играши; онда ударе 
коња у земљу, па један, од стра- 
не они штпо играју, баца клис од 
коња и одбија палицом, а они дру- 

ги сви (од оне друге стране) чу- 
гају по далеко с трлицама и трле 

(лі. ] сметају клис да не иде да- 
леко, и гледају не биќи га како 
уватили прије него падне на зем- 
љу), па одонуд погађају KAHCOM 

(с онога мјеста ђе nagne sanc) 
у коа; а онај, што баца клис, 
чува палицом да не погоде у коња; 
над који погоди у кога, HAH кад 

клис доћера ближе коња, него што 
је палица дугачка, или кад га ymp- 
ле (пе j. увате док није пао на 
земљу), онда оини, што су трлили, 

дођу ше играју, а ови иду те 
трле; кад се не погоди у коња, HC- 
го һлис падне даље од коња него 

што је палица дугачка, онда онај 
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мјери палицом од влиса до коња, и 
колико буде палица, онолико броји 
коња. Raa већ изиграју онолико 
коња, у волико су погодили да се 
играју, онда им (онима што трлеу 
баци клис трипут с коња, па при- 
слони палицу уз коња тше је они 
обарају клисом; ако и у ша три 
пута не утрле клис, или не погоде 
њим у коња ине оборе палицу, он- 
да им баци последњи пуш. опеш из 
руке, Јали пу: па онда ђе падне 
клис, онђе узјашу ови оне што су 
надиграни, и јашу и до коња. 5) еја 
пе Art Ўафіфіпое (für Kirchen), sci- 
tulae genns. 

Клисање, п. ђав Клис - fpielen, ludi 
genus. 

Клисатисе, амсе, у. г. impf. играти- 
се Kanca, 51:6 : [ріе[еп, laudo Kanc, 

Клисити, им, у, pf. daher fyringen (wie 
ein Klip), exsilio : влиси лисица ис 
под владе. 

Клиснипа , f. das ©фтеібеп (;. B. des 
Wolfs, бифјев) vor ©фгефеп, caca- 
tio prae metu. 

Клисура, t. х) der Bergpaf, die Klifjura, ; 
2) nom. propr. (у Бӯгарској?): 
„Уз Илисуру испод Качаника — 

Клићи (говорисе и кликнути), KAHR» 
нем, У. рї, rufen wie die Bile, clamo 
ut dryas : а 

„личе вила из горе зелене — 
Kanga, f, der Keim, суша. 

Кличав, ва, во, човек, Det anfängt, 
graue Haare zu befommen, incanes- 
cens. 

Кличевац, вца, m. 1) ein Berg bei Ba- 
љево. 2) ein Berg an der Drina: 

„Са һличевпа од града Костура — 
3) Кличевац , село у Браничеву. 

Кличица, f. dim. y. клица. 
Кличо. m. човек који je кличав, Det 

grau wird, iacanescens. 

Клобук, m. die Гаје des fiedenden Wafa 
ferê, bulla aquae hullientis. | 

Клобук, m. 1) Ме Müge (Hut opne 
#тешре). 2) град близу Црне горе: 
„Љута гуја Шеовић Османе тА 
„Из ћлобука града бијелога — 

Клобучина, f. 1) augm. y. клобук. 2) der 
Filz, coactile. 

Клобучић, m. dim, y. клобук. 
Клокот, m. Daê @егаи{ф des hervor- 

fprudelnden Waffers , sonus aquae scar 
turientis. 

Клокотање, n. Daê Hervorgurgeln des 
Waffers, scaturitio cum strepitu. 

Kaosomamn, коћем, у, impf. ђегрока 

fyrudeln, hþervorraufhen. 
Клокочика , f. die Pimpernuf , staphylea 

pinnata Lina. 
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· Клокочиков, ва, во, von Pimpernug, 
е зарћујеа pinnata. ` у 

Клокочиковина, f. Daê 501: der Pim- 
реги, lignum з\арһу1еае рїппаїае 
Linn. 

___Еломпав, ва, во, vide клемпав. 
Клонишисе, имсе, у, г. impf. кога, 

или чега, einen (etwas) meiden, vito. 
їйлонуши, нем, у. pf. finen, labor, 
1асїшог. 

Kaoma, f. eine Urt Salle für die Elginen 
Bogel (в. ©. Meifen) meit ама einem 
Kürbis детафе, decipula avicularum. 

йлоцаье, n. dag Ўпісіфеп, Knirren , 
frendor. 

·" Клоцати, ам,у. impf] 
Ћлопнуши, нем, v. pf. ў 
Клупа, f. Die Запе, scamnum. 
Клупица, dim, у. клупа. 
Клупко (gen. pl, клубака), n. der пані 

(паш), glomus, у 
Алупче, чета, n. vide клупко. 
Ћлупчић, m, dim. у. клупко. 

Enirren , «гепдо, 

Жлакав, ва, во, ап der Hand де и: 
melt; manu mutilus. · 

Kpáro, m, ein an Der Hand уеге: 
ter, manu mutilus. 

Кљаст, ша, mo, vide въакав, 
Кљување, n. раб Piden Der Henne, mor- 

sus gallinae. 
Кљуваши, љујем, у. impf. piden, ба: 

en, rostro tundo, mordeo. 

#лъуверина, f. рђаво кљусе, Der Gaul, 
cabalius. cf. курада, | 

 Мљун, m. die ğerdricften Trauben, uvae 
compressae. Ги 

"Кљување, n. Daê Ctopfen, fartura, sae 
ginatio. ER 

Ћљукал‹т, ам, v. impf. н, п. гуску, 
Die Gans ftopfen, farcio , ѕаріпо. 

Кљун, m. der Schnabel, rostrum. 
Кљуна, f. (öftere. 59 Хратреи), harpa- 

ginis genus. T% 2 
Кљунаш, ma, то, дебфиврете , rostratus. 
КЖљунић, m. dim. раб Офпабефеп, 

rostellum. 
· Кћљунушни, нем, v. pf. ріфеп, rostro 

peto, tundo. 

ћљусад, f. (coll.) die Pferde (als Gat- 
tung), eqùi, jumenta. 

Кљусе , cema, m, Das Pferd (die Gat- 
fung), equus. 

Кљусина, f. augm. 9. въусе. 
Кљуцало, m. der Hader, Piger, qui 

| cultro , securi tundit: станг ши кљу- 
= gano, fagt die Mutter зит Kinde, daS 

mit Dem Mefer auf Den TI hadt. 
Кљуцање, р. dim. 9. кљување. ® 

` Аљуцаши, ам, у. dim. у. кљуваши, 
Кљупкање, n. vide кљуцање. 
Кљупваши, ам, vide кљуцати. 
Нљуцнуши, нем, dim. $. кљунупи, 

РА 
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ћључ, ш. 1) der ©ФЇїй{{еЇ, clavis. 2) der 
Hafen, zum Heuraufen, uncus foeno 
extrahendo. 5) баё Heryorwmallende des 
fiedendén oder überhaupt fprudelnden 
Waffers: избија кључ. 4) die Хит. 
mung des Flukes, curvatura fluminis 
(као н. п. код Кладова). cf. крајина 
Негошинска. 5) град у Ерцеговини. 

Ћључаница, f. der Riegel, pessulus. 
КҺучаье, n. das Sieden, Uufwmalen , 

aestus, 

Кључао, чала, ло, fiedend, bulliens s 
полио га кључалом водом. 

Кучар, т. der Befhlieffer, claviger , 
(it деп Klöfrern). 

Кључарев, ва, во, | des Defhlieffers 
Еључаров, ва, во, | clavigeri. 
Кључарска, ва, ко, з) ЗЗејфпејјесп ei- 

gen, сјаушеготит. 2) аду, mie seit Bez 
{Ф (ее, more clavigeri. 

Еључати, ча, у. impt. н. п. вода, Wals 
len , aestuo. 

Кључић, m, dim. 9. вључ. _ 
Кмет, ш. der UAldermann (2), honestas 

agricola. У сваком селу имају по 
два, по тири (у великим селима и 
више) кмеша: внез се мора с њи- 
ма , као са старјешинама сеос- 
ким, договарати за свашто. 

Кметица, f. Ме Grau, des кмепт, uxor 
kmeti. 

Kmemos, ва, во, Deg кмет, Кен, _ 
Кметовање , dag Kmetfepn , ° honor 

kmeti. 
Кметовати, тујем. у. пвре. ¥) no- 

тпрвене кукурузе, или другу каһву 
потру , entjhetden, абфавеп, aesti- 
mo litem. 2) Беје ен , деп Herrn fpiz= 
lén: немој ши мени My кметовани, 

Аметовски, ка, ко, Den meten eigen, 
kmetorum. | 

Кметски, ка, ко, 1) vide вметов- 
ски. 2) аду, nah Жтебеп Art, more 
kmeti. - 

Кна *, Arf Färbepulyer für die Haare, 
fuci genus, 

Кнегиња (говоре и књегиња), f. 1) Dig 
rau deg 9п65, uxor knezi. 2) Frauen 
паше, nomen ferminae. 

Енегињин , на, но, Der кнегиња, knead 
uxoris, 

Ансжев, ва, во, Deg Knefen, кпезі, 

Ансжење, n. dag Kneg- rufen, appellas 
tio knezi vocabulo. 

Кнежина, f. Das Gebiet eines Knefen, 
provincia knezi? у Србији је свака 
nanja раздијељена на неколпке KHE 
жине, н. п. Мачва је једна KHEMAH- 
Ha Шабачке nanje, Поперина друга. 
а Тавнава трећа; тако су внежи. 
не} Зворничке nanje Јадар, Рађеви~ | 
на ји, д. д.да владања Мрмога Bope 
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Бија био је по један војвода у 

свакој кнежини, тако је, н. п. 
Стојан Чупић био војвода у Мач- 
ви, Милош Стоићевић у Поцери- 
ни и ш. д. Кнеживе се опет pas- 

дјељују на срезове (cf. срез). 
„Он Турчину не да у кнежину, 

„Кад Турчина у кнежини нађе — 

Кнежити, им, у. impf. alẹ Kneg titu- 
liren, appello Кпезитв. | 

Кисжитисе , имсе, у. к. impf. {16 gum 

Rues maden, Пф diefen Namen ап: 
mafen , arrogare sibi Кпезї dignita- 
tem. 

Kuĉs, m. т) АЙТ, princeps, н. п. Кнез 
Лазар. 2) ннез вилајетски, обор- 

- кнез, башкнез, велики внез (у Ер- 
пеговини и Бојвода), т. ]. по- 
главар над једном кнежинем (или 
над читавом наијом), Der Жпеб, 
һпезиѕ. Такови кнезови понајвише 
(особито по Ерцеговини, куд се HH- 
јесу претресали због ратова) има- 
ју царске бераше, и зову се бе- 
ратлије, као што су н. п. сад 
Караџићи у Дробњацима, 

што су били Рашковићи У 
Старом Baay, и Карапанци- 
ћи у крајини Неготинској. 
Таково кнештво остшаје од оца 
сину : \ 
„®неже Jamo од Сријема главо! 
„Колико ши имаде година? — 
(питао некакав паша Бијоградски 
Кузиновића, или Пузиновића, Jawy, 
кнеза Сремачкога). 5) кнез сеоски 
(као што су сад сви у Сријему, 

‚ y Baun, у Бан.) еіп Dorffnes, Dorfrid- 
ter, Dorffhulze, magister vici, 

Кнезовање, H. да$ Жисвјеђи, imperium 
Жпезі habeo. 

Кнезовати, зујем, v. impf. Runes feyh, 
impero ut Кпезиз. 

Кнезовски, Ka, ко, 1) Рис ф, Кпезо- 
rum, 2) аду, wie еіп Кнез, more Кпез!, 

Книсштво, n. dag Knesthum, knezi 
dignitas. 

Кнешчић, m. dim. y. Киез. 
Keruma, f. vide кнегиња. 
Кљњежсње, n. dag Miene maden zum 

Weinen (егт. dag Жамијен). 
Кћњозитисе, имсе, V. r, impf. Miene 

*тпафеп zum Weinen (Ofterr. raunzen). 
Књига, f. 1) der Brief, literae, episto- 

Ја. 2) раб Budh, liber: дали дијете 

на књигу, pum Gfudieren; изучио 
књигу, bat qang augftudiert. 

Књитоноша , m. der Briefträger, tabel 
Јагти5, 

Һњижёр, m. бег Зифбан Тек und Buds 
binder , librarius, / 

С чайыла мы or Жш 

* 

Књижешина , f. augm. у. књига. 

› Зимоњићи у Гацку, и као 

‚ Кобасичаров, ва, BO 

Ењи Коб 316: 
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Књижарев, ва, во, vide књижаров, — 
Књижарница, f. Die Зифђапопша und 

die Зифт иретер), обата libraria. 
Књижаров, ва, Бо, deg књижар, li- 

ђгаги. ез 
Књижбёван , вна, но, liferarifh, gelehrt, 

eruditus, ' | Ay 
Књижевник, m. Der Qiterator, бер Ges 

lehrte, eruditus , literatus. = | 

Књужица, f. das Büchlein, libellus. 
Књижурина, f. side књижешина. 
КО, кога, з) mer? quis? 2) wer, qui; 

ко што ла, паф Delieben, ut lubet, 
utrum ргаерјасе! (Тренд ф, feit 
Der Anefdote). "Србљи приповиједају | 
нако је некакав Турчин код Нијема- 
Ha у ропству ранио зими свиње, 
па усуо врућу мећу у корито; кад 
се свињче опржи, а оно полрчи. . 
бржебоље са сурлом у снијег, он- 
да Турчин помисли да оно воли 
снијега, него Mehe, па рече, „Ко 
што ла.“ A 

Коб, f. сусрет, die Begegnung, oc- 
cursus: добра коб (говоре по Kpa- 
јини Неготинској кад се срешу 
двојица), 

Коба, f. hyp. №. кобила. 

Кобасица, f. die Убиј, farcimen , bo- 
` tulus. ‹ 

Кобасичар, m. 1) der 9цейтафег, far- 
tor. 2) der Liebhaber von Wërften, 
amans farciminum. 

Кобасичарев, ва, во ,} des кобасичар, 
Я, fartoris, botu- 

larii. | 

Кобац, пца, m. der Sperber, nisus. 
Кобацзње, n. Daê Sharren mit den Sitê | 

fen, strepitus pedum, 
Кобацатисе, амсе, у. r. impf. mit 

den Füfen fharren , strepo pedibus. 
Кобсљање, и. Daê Wälzen, Rolen, 

volutio. 
Кобеати, ам, у, impf. vollen, volvo. 
Кобила, f. 1) die Stute, equa. 2) у 
нашичаре воденице она гредица, 
што на њој сшоји' коло, 5) vide 
кобилица 2. : 

Кобилетина, f. augm, y. кобила. 
Кобилин, на, но, der Се, equae. 
Кобилица, f. 1) dim. у. кобила. 2) Da$ 

Bruftbein der Vögel, os sternı avium. 
Кобиља глава, f. еіп Berg іп der Herz 

eaomwina. 
Кобиљи, wa, ље, der Stute, equae. 
Кобити, им. v, impf. Kora, тп. j. слу- 
шиши коме да га нестане, Det | 
Пасесдапа арпреп, praesagio anteri- | 
tum : 

„Сви су коњи зопцу позобали, 
„А мој доро није ни такнуо; 
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„Horam бије, а ушима етриже, 
? Често гледа на Коштац планину: 
„Или коби мене, или себе — 

 Кобљење, п. das Abnen, praesagitio. 

Kós, m. 
Pferdebefhlagen. 2) косни, Daê Ges 
råth jum Dengeln Der Сепје. 5) menc- 
ки, vide уковица. 

Rora, f. дет Бефбрјенисе, urceus. 
Korana, f. Frauenname, nomen femi- 

пае. 

Кованлук“ (кованлун) m. vide уља- 
нин. 

Жованција*, m. Der Bienenwârter, 
apiarius. 

Кованцијин, на, но 5е8 Шушаш 
ter, apiarii, ; 

_ Кованпијика, f. Die rau des Bienen: 
märter, uxor apiarii : 

„Да субаше љубе кованпијнке, 
„А анције младе станарипе — 

Ћовање, n. dag Офтіеђеп, сиво, 
Kosaman, кујем, v. impf. фиіедеп, 

- cudo. 2) коња, 026 Pferd Вејф!аден, 
munio pedes equi soleis ferreis : 

„Бе јунаци коње кууу — 
Ковач, m. Der СО фипер, faber. 
Poranek, Ba, BO, des СОфипедев, fa- 

ri, 

 Ковачина, f. 1) die Gifenfyäne, stri- 
cturae ferri. о о) augm. 9. ковач. 

Ковачица, f. die Сфанце и, uxor fabri» 
„Ковач кује, ковачица преде — 

" Ковачки, ка, ко, 1) der СФфипере, fa- 
brorum. 2) аду, паф Urt eines © фине 
deS, more fabri. 
оа, f. die ©фітіере, fabrica 

ferraria, 

Ковиљ, m. (млоги говоре Ковйъ е), 
Ка) намасмир на лијевом бријегу 

„Дунава (близу Карловаца). 2) село 
близу тог намастира. 

Ковиље, n. stipa pennata Linn. 
· „„Лепа Пава у ковиљу спава, 
„Њој се Раде кроз ковиље краде — 

Ковница, f. die Münze (da Müuzhaus), 
moueta. 

Исврчаст, ma, mo, Fraus, crispus 
"Коврџав, m. Die cplindrifge Mge Der 

Manner in Bosnien, mitra cylindrica 
virorum, 

Ковча, f. das Heftel, Бл. 

Ковче, f. pl. die дебе!, tibulae. 
Roewer ‚ та: (у Epu.) die Kite, Trube, 

arca, Cista. 

| Koruexuh, m. dim. ©. ковчег. 
| Жевчица, f. dim. о ковча. 
ЇКСгод, когагод, (Рес. и Срем.) vide 

когођ. 
(Koro, когагођ, (Ери.) wer immer, quis- 

quis, 

Код, 1 1061, apud: сједи код мене; 

1) коњски, Daê Geräth zum 
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остао код куће; код воде. 2) код, 
новаца гладује; код коња иде пје- 
шите; код жене иде неопрани т. д. 

Кодо me (н. п, куће), ftatt код ше, 
bei, ad, 

Кожа, f. 1) die Haut, cutis. 2) daS 
Sel, pellis. 5) dag Qeder, corium, , 

Кожан, жна, HO, VON кожа, согіасепѕ.. 
Кожење, п, рад Werfen der 31686 par- 

tus caprae, 

Кожешина, f, augm, ©. KOMA. 
Кожина, f. (у крајини Негошинскоју 

vide кожа. 
Кожица, f. dim. 9. кожа. 

Кожу, жуа, m. Der Pelz, vestis pelliceag 
pellis villosa 

Кожуар, m. Der Rürfhner (Pelzer), pellio. 
Ћожугрев, ва, во,) без Pelzer, pel- 
Кожуаров, ва, во f lionis, 
Кожурина, f vie кожетина. 

Кожурица, f. Die hautförmige Shale 
oder Rinde (z. H. des Spets, ред Ap e18) 
cortex 

Кожушина, f. augm. у. кожу. 
Коњушчић, їп, йо. у. кожу. 
hosa f. Die Ziege, сарга. 

Козар, m. Der -Biegenpirte, caprarius. 
ысы f. Der Diag, wo die Biegen ges 

fþhlaġhtet werden, macellum caprarium- 
Козарев, ва, во, vide козаров. 
Козарина, f, das Biegengeld (für der 

Hirten), pecunia pro capra разсепда. 
Козирива, f. 1) Der Эїеаеп{їаЦ, stabu- 

lum, 2) Die Biegenbirtin, capraria. 
Козаров, ва, во, des Biegenpirten, 

саргатп. 
Козарски, ка, ко, 1) Der Btegenhirien, 

captariorum, 2) аду. mie ein Biegen= 
birt, more caprarii; говори коѕарсниг, 

eine Art добре ф : врдокрђи крме- 
крни, ш. j. дођи мени; крдоврне= 
крси крвонрде, Tir. ј. донеси воде 
и IH. да 

Козити, им, v, impf. werfen, pario 
(von Der iege). 

Козишисе, suce, у. impf. werfen (von 
Der З1е4е) pario, 

Козица, f. dim. у. коза, 

Козја брада, f. бег Hodsbart, ігасо= 
pegon pratensis Linn. 

Козја пица (и пичица), 
сол а Liun. : 

Козјевина, f. ред Зтеденјенф, 
баркы. 

Rosjf, зја, зје , З!еаеп =, сари 
Кеја, m, (Рес. и Срем.) vide Kojo. 
Којадико ! принијеваге Беш, у пјес- 
мама , н. п. 

» О]! колико је уз ч градова, 
О)! војадино уз море град ова, 

ор: y свак: сам јунак долазко , 
О)! војадико јунак долазио —., 

f. delphinium 

саго. 

~ 
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Којаснутисе , кемсе, v. r: рї, fih fès 
ben laffen, grüßen, praeteriens sa- 
luto. 

Којсшта, којечега (и којешта), al 
ferlen, maŝ immer, varia, quidquid 
iu buccam venerit: i 

Коп, која, које, welder, qui. 
Којнгод, којагод, којегод, (Pec. m- 

‚ Срем.) vide којигођ. 
ћојиг0ђ, којагођ, којегођ, (Ерц.) wer 

immer, qiicunque, quisquis. 
Којиму драго, којега му драго, тег 

immer, quisquis. 
коро, m, (Ерп.) hyp. v. Коста. 
Жоучин, m. WManngname , nomen viri. 
Кбка, f. hyp. y. кокош. Види моја ока, 

Бе се пече кока. Нека је кока шарена, 
па макар и не снијела јајета (тп. j. 
нека је лијепа (жена или ђевојка), 
па макар ништа не знала). 

Ћокало, m, der ко fagt; qui protulit ко: 
А. Ko је mo рекао? 
Б. Кокало (du fel: 

Кокан, m. 1) іп dem Sprihworte! не 
ма кола без кокана, раб ift dabei 
unentbeprlihy hoc carere поп possis. 2) 
cf. чалабрцнути. 

Кокање, n. Daê Braten (Nöften) des 
Kufurug іп фе, tostio fructus zeae 
mais Linn. | 

Кокати, ам, у. impf. н. п. кукурузе, 
braten (den Kufuruz), їоггео. j 

Konana, f. т) dim, y. кока. 2) geröftete 
KufuruzÉðrner, grana zeae mais tosta: 

Кокбт, m. 1) Daê Gaern Der Henne, 
garritus gallinae. 2) (cm.) vide naje- 
mao : 
„Куд с’ не чује вашке ни кокота — 
Kokomâme, n. Daê Фасфесл, garritio, 
ћокотати , коћем, v. impf. дафетп, 

garrio. 

Ковотитисе , имсе, у. r, impf. (о! іе 
теп, wie ein Hahn, superbio ut gal- 
lus, 

Ћокош, f, die Henne, gallina. 
ћокошар , m. 1) der Hühnerftal, gal- 

linarium, 2) der Hühpnermann, galli- 

narius, 

Ковошињаћ, m. 1) Der Hühnertal, gal- 
linarium. 2) Der Hüfnermift, stercus 
gallinaceum, 

ЋКокошињи, ња, ње, Hühner, galli- 
пасецз, 

Ћокошица, f. dim. Y кокоши. 
Ковошй, зшја, шје, vide кокоши- 

Њи. 1 

Жокбшка, f. т) 1. q кокош. 2) ein 
fnûuel ropes Garn, glomus filorum 
cradorum: moma пређу на кокошку; 
намотала велику KOKOWKY. Ова 
кокошка није округла, као друго 
йлупко, него је дугуљаста као Ay- 
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бенипа, а у сриједи мало шупља; 
па кад се стане моташи на Monro: 
вило, онда се почне изнутра. 5) 
читава језгра из opaa, dér дате 
Убибееси , nucleus integer. | 

Кокошке, аду. кад се двојица рву, 
па падну обадва на ребра тако, 
да се не зна који је кога оборио, 
онда се каже: пали су кокошке. 
gleich falen (im Ningen), opne Ents о 
fheidung ; дарег det Kampf von neuem 
angeht, aequaliter. 

Ћокошчина , f. augm. $. конош. 
Кола, n. pl. der Wagen, plaustrum. 
Кола, f. hyp. у. колач: да ши мајка 

умијеси колу (жене говоре Беци). 
Колајна, f. dag Medaillon, дсојје Dents | 
münze, numůs memorialis major. 

Колалом лалом! припијевасе Ha 6a- 
бинама, еіп Refrain der Wodhenbett = 
Rieder; vox accini solita in carminibus 
ad puerperas. | 

Колан “, m. der Gattelgurt, cingulam 
sellae equariae. 

Колар, m. der Wagner, plaustrarius. 
Коларев, ва, во, vidé ноларов. _ 
Коларница, f. die Wagnerey, Werf- 

касе des Wagners, oficina plaustras 
тла. 

Коларов; ва во, Deg Wagner, plau- 
ѕігаги. 1 

Коласт, та, mo, шарен на кола; 
гиподе еф, maculosus: 

„У скут свилен коласте аздије — 
Колац, Koga, ш. der Йо, Pfabl, 

palus. 

Колач, m. 1) eine Urt tadförmiges Brot 
panis genus.. 2) ein Fleiner aib Brot, 

Den Die Mutter für das Kind, bei Geles 
aenheit des Badeng, mitbädt. 3) ein 
Raib Brot bei feyerlihen Gelegenheiten, 
H. п. крсни колач; Зла колача ! 

Колачара , f. игла, што има на raas 
ви као колачић (по Србији и по Босни 
носе жене за капама), eine Art 
GSGhmudnadel, Haarnadel, acus, 

Колачи, m. ‘pl. кад отиду npocys 
да прсшенууу ђевојку (већ иси 
прошену) и да уговоре кад fe je во- 
диши, онда се каже (на неким мје- 

' стима, као н. п. у Јадру): ошиз 
шли на колаче (ићи ћемо на 
колаче j били смо на колачима и 
m. д.); на неким мјестима говоре: 
отишли на прстен, на неким 

на уговор, а на неким жа јабу» 
Ky (на неким мјестима, као н. п, 
у Бачкој, иду најприје на прстен; | 
па на јабуку, па на уговор). 

Колачина , f. augm, №. колач. 
Колачић , m. dim. №. колач, 
Koaasahu, m, pl. cf. yamang 
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Коблачви, аду. wie einen Таб! (in die 
бре heben, und niederpffanzen, im 
Ringen), ut palum дебео. 

Колашин, ш. град у Ерцеговини. 
Жолебање, n. das Shmwanfen, Писїша- 

tio. | 

Колебашисе, амсе, у. г. impf. fwan- 
` fen, хас о, Писао. 
Колсвва, f, (Рес. и Срем.) vide Koan- 

јевка. · у 
Коледа , f. Прпповиједају да су om- 

прије ишла момчад у очи Божића 

од куһе до куће, me играла и nje- 

вала некакве пјесме од коледе, 

` т. | готово уза сваку ријеч говорили 
сӯ коледо! Ја се мало опомпњем 

из шакове једне пјесме, кано пје- 

вају да им краве буду млијечне, да 

намузу пун кабао млијека, да оку- 

пају малога Бога: 
„Да окупам, коледо! 
„Малог Бога, коледо! 
„И Божића, коледо! — 

Момчад она, што играју и пје- 
вауу, зовусе колеђани. Читава 

коледа (реку и сад кашто кад 
виде млого људи заједно Бе иде). 

Колеђани, ш. рі. cf. коледа. 
Колено, п. (Рес. и Срем.) vide Ko- 

љено. 
Колснце, р. dim. Y. колено. 

Колер, ш. (Рес. и Срем). vide коли- 

јер. И 
Жйолсчве, f. pi. die Råder ат Pfluge, 

rotulae aratri. 

| Ћолиба, # die Hütte, casa. _ 
` Ћолгбат, m, der NQuarantänediener, 

(eigentlih der einer колиба yorftebf , 
н. п. у Земуну), servus publicus. qui 
pestis caussa separatos observat. 

Ћолибица, f. dag Hütthþen, casula, 
Ҡолијевка, f. (Ерп.) Die Wiege, сипае, 
Колијер, то. (Еру.) der Kragen, lim- 

bus collaris (?) franz: le collier. 
Колин, ка, KO, 3) wie groß, guan- 

tus. 2) 418 gro, quantus. 
Колико, “1) mie gief, quantum. 2) {0= 

viel, quantum. 
Колпкогод, (Реф и Срем.) vide коли- 
когођ фр per рле уза 

Коликоксђ, (Ерп.) 1) fovie! immer, 
quantumcumque demum. 2) foyiel ims 
mer, quamtumyis. 

· Колица, п, pl. dim., 9. кола. 

Жолпчак, (количак), чка, ко, augm. 9. 
ЋОЛИЋ. 

Колишан (колишан), шна, но, dim. 
о. колик. 

Коло, n. 1) das Rad, rota. 2) Der Kreis, 
orbis. 3) der Kolotang, choreae genus. 

Но сеу коло ваша, у ноге се узда. 

4) die Меципадјен. z B. der Житрује, 

= 
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Melonen, н. п. прво коло, друго 
коло, и M. д. 

Коловођа, 1) фет Anführer im Kolotang, 
сһогазоѕ, 2) fig. Der Unführer über: 
þaupt, dux, choragus. 

Коловоз, m. пуш куда иду кола, баё 
беге, orbita. : f 

Коловрат, т, der Wafferwirbel, vor- 
wex. 

Коловрта, f. чија реда по говеда, 
коловрта навртпа и ш. д. fprehert 
ме Hirten, indem fie, einander љађг 
lend, Durh diefe Art 905 епї{феїбеп, 
wer yon ihnen ;. B. баё Bie, von da 
oder dort megtreiben fol, formula pa- 
storum , quis rejiciat pecus. 

Колотуре, f. pl. на разбоју оно, о че- 
MY, висе ниши. 

Колубара, f. Flup іп der Ваљевска 
nanja. ` 

Колут, m. 1) Ме Сфабе, Wurffhei- 
be, discus (wird сиф fo gefpielt, wie 
der бсхос\). 2) Det Жеђ, Ning, or- 
bis , circulus. 

Колушање, n. Daê Spielen mit де 
Wurffheibe, disci 11515, 

һолушашисе. амсе. v. г. impf. џје 
С феібе werfen, discum mitto. 

КолушиК, m. dim. №. һолуш. 
Колчак“, ш. 1) апаепађгег Fled, pan- 

nus assutus. 2) der Muff, malicae 
genus. У 

die фтабте, das Pfabls Rone, т. (coll.) 
werf, pali, 

Кољено, n. (Epu.) з) Das Хпіе, genu. 
2) bie Generation (Das (ео есі), Der 
@ атп, gens: све до девет KODE- 
на; девешо кољено може се узеши; 
„Проклето му племе и кољено — 

Кољеновић, m. (у Еру.) еіп Menih 
оп autem altem аше, von Jamille 
(колено), iliustri loco natus. cf. пле- 
мић , опаковић. 

Кољёнце, п. dim. 9. кољено 1. 

Кољиво, р. аеЁофіег Weizen, der bei dem 
Todtenmale (na даһи) und am Patrons 
tage (на слави) дош Priefter gefeanet, 
und von den Фабеп vetfo flet 
wird (triticum) siliceriium. 

Комад, m, (T° zopuato») das Сїй, 
frustum. О свом комаду туђа ro- 
веда чувати. Дан и комад (н. п. 
има) i. е.*фаё taglide Brot (либг 
оттеп). . 

Комадае, р. 1) Daê Зегїїй@еп, dis- 
sectio. 2) .даё (танглел, iracundia: 

Комадара, {ракија одкукуруза, или од 
другог каква жита, бес Kerebrannfs 

wrin, vinum ùstum е framentis. Срољи 
такову ракију овако пеку: нами- 
јесе доста љеба и испеку. па HC- 
комадајуу йы и налију водом; 
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кад то ускисне и преври, онда NE- 

ҡу ранију, 
Ё. ам, у. impf. &е:йй@еп, 

діѕѕесо in frusta. 

Комадатшисе, амсе, ү. r. impf, fid ега 
jürnen , 1газсог, 

Комадина, f. augm. у. комад. 

Комадић, m, dim. раб Gtüdhen, fru- 
stulum. À 

Комар, m.(cm.) vide KoMapar : 

„Игра коња комар момче младо 

„„Поврај homma когје џигерице — 

Ћомарац, рца, та.) Фе Müde, culex, 
Комарица , 1. empis Linn, 
Комарник, ш. ав Neg, oder der Bors 

pang gegen Die ZudringlihEeit Der Müz 
(еп, plaga ad arcendos culices. A, 

Комарчев, ва, во, Der Лисе, culicis. 
Жомбосш, m. eine ©реіје von gefods 

ten Gauerëraut, cibi genus, e bras- 
sica acida: исијечесе кисео купус 
на проколе па се скува; потом се 
извади из чорбе ше се олади, па 
се онда залучи бијелим луком (или 
поспе слачицам), и шако се једе 
(уз пост). 

Комендат, m. Der Commendant, dux. 
Ова ријеч није била познаша у 

` Србији до године 1804, него су је 

потом пренијели одовуд (из Сри- 
jema и из Бачке) писари којекакви; 
cf. поглавар, управитељ : 
„Та Јакова Српског комендата — 

К омендатов, ва, во, de (ботїтепфап= 
` fen, imperantis, 

Комсеидатскви, ка, ко, 1) Commen: 
danten =, imperantum, э) аду. wie ein 

комдендат, more imperantis, 
Комбиди]а, f. (mit Dem Жртевтиз) die 

' ботбре, comoedia. 
Комендијаш, m, der Komýdiant, Coa 

moedus. 

Комендијашев, ва, BO, Deg Хот 
anten, comoedi. 

ћомендијашица, f. Die Komódiantin, 
comoeda, (mima, mulier scenica). 

һоменди}йшьй, ка, ко, 1) Pomödianz 
tif , scenicus. 2) adv, Котоман ф, 
scenice. 

Комендирање, n. das Commandiren, 
Gommando , imperiwin, 

Komenaípamu, ам, у. impf. fommans 
diren, (gebieten), impero. cf. управ- 
љатпи : 

„Прво јесте Лазаревић Луко, 
„Koja Шапцем комендира градом — 

ћомидба, dag UAbblatten der Kufuruzfol- 
беп, wobei ein NMNadhbar dem andern 
pilft, demtio foliorum a fructu zeae, 
У Србији понајвише беру кукурузе 

“ ¢ комушином, па послије (код Ky- 

he, или у пољу на рпи) ноћу нду 

Ком, Кон 324 

на комидбу, као на мобу, једањ 
другоме, ше коме ц пјевају и при- 
повшедају. | 

Комилац, мпоца, ш. дер («и Риги) 
Gdûler, ехсогисаіог. 

Комін, m. der Жаифјана, ©фәгп{їсїп, 
famarium, сЁ, димњак, 16. Ц cammino. 

Komuna, f. 1) Ме Treber, гесгешеп- 
tum.2) од opaa, die grüne Soale Der 
гиў, Cortex nucis. 

Комиши, им, v, impf. а) ab$latten, 
demo folia. 2) анд еп (den Kufuru) 
solvo eortice, 

Комљење , n. 1) dag Abblatten, dem- 
tio foliorum, 2) da$ Xuslőfen, ехсог- 
писао, 

Комнен, m. Manngname, nomen yiri | 
(vom акеф феп хоџупуго ?) 

Ћомненија, f, Зтапсппате, nomen femi- 
nae (ánna Comnena). 

Комов, ва, BO, yon Trebern, e recre- 
mentis. 

Комовача, f. vide комовица, 
Комовица, f, der Treberbranntwein, lora 

usta, 

Комоника, f. der Фејир, artemisia 
vulgaris Linn. (wird in der ана 
alê Feuerfhwamm gebraugt). : 

Комора, f. 1) (у Сријему, у Бачкој и 
у Банату) die Rammer, camera. 
2) (у Србији, Босни и Ерцеговини) 
das Felofuprwefen , die Lebensmittel, 
commeatus: ошишли да HOCE KOMO- 

pe; још нам нијесу коморе дошле, 
Коморица, f. dim. y. комора 1. 
Коморнија*, m. der Füprer eines Pad- 

pferdes, der Padfneht, commeatuum 
ductor, agaso : 

„И погуби девеш коморџија — 
Компа, f, (у Новом саду) Ме Fähre, 

ponto, 

Комушање, n. Daê СфаГеп (der Nüffe), 
excorticatio. ? 

Комушаши, ам, v.'impf, н. п. орае, 
іфа[еп, excortico. 

Комушина, f. Die Blätter des Rufutugs 
Folbeng паф Der комидба, folia zeas 
rejecta. cf, ољвина. 

Комшија “, m. бег Nachbar, vicinus, 
Комишијим , на, но, реб Жафбае, vi- 

стил, * 

Комшијница, f. die афбамп, vi- 
cma. 

Һомш нскі, Ka, ко,] 1) пафбас[іф, 
Комшијски, һа, ко, f vicinorum, 2) 

adv. nahbarlih, more vicini. 

Комшилук У, m. die Жафратфаје, vi- 
cinla, 

Кона, f. die Nachbarin, vicina (hyp. y. 
көнши)ница): 
„Кона кону преко плота звала — 

Róna, ш. (Рес, и Срем.) vide коно 
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| Жонагпи]а *, m. бег Quartiermaher, de- 
signator hospitiorum. 

|Жонан *, m. dag Quartier, die 9800: 
nung, habitatio, hospitium: примио 
нас на конак; ошишао да готови 
һонак: у владичину конану. 

| Конаковање, n. раё Abfteigen, Uebers 
_ пафѓеп, pernoctatio. ў 

Ж наковаши, кујем, у. impf. йбегпаф: 
ten, регпосїө. 

| Конавчија, m. vide конагција. ` 
| Ебнашт, нца, m. 1) ein 3wirnfaden, Der 

Этігп, filum. 2) баё Ende, finis (али 
се ријетко говори, H. п. томе не 

` ма ни краја ни конца; 
C „Све му каза од краја до конца). 
Монда (Конда), f. Srauenrante, nomen 
` feminae. l 
'"Аомдија, f. Frauenname , nomen feminae. 
lKouaîp, m. (cm.) Der Becher, poculum: 
„Ёондир вина од дванаесш ока — 

„Донеси ми вондир вина 
од три године — 

|Конђа, f. уврадач женски (особито по 
Шум адији), кыч Urt weiblihe Хортбег 
Deuna, Vittal tehus» 

Koro, m. (Ерп.) hyp. у. коншија. 
‚ Жонопац, mja, ш. ein Strid von Hanf, 

funis cannabinus. S 

Конопља, f. $гамеппате, nomen femi- 
пае. 

Ҡснопљаы, на, но, Hanfa, cannabinus. 
Конопље, пала, f. pl. Der Hanf, can- 

nabis. гов" 
'Ћонопљива, f. Ме бап{[Йапбе, Der да 

ftängel, cannabis: танка као KOHO- 
пљика. 

"Конопљанипе, n. Orf, wo Hanf дећана 
den, ager, in quo cannabis fuit sata. 

"Конопчић, m. dim, 9. конопац. 
‚ бнци, nana, m. pl. Der Зои, 51а. 
‚ Кончаһе, n, Das Gtiden mit Зои, pi- 

ctura acus еї fili. | 
. Жончати, ам, у. impf. н. п. чарапе, 

nit Э1гп ftiden, pingo acu filo mu- 
nita. 

'җсичиһ, т, dim. 9, конац. 
Kenma *, та. vide комшија. 
"Бонтијин, на, HO, Vide вомшијни. 
"Ћовнујница, f. vide комшијнипа. 
Коншојносви, ка, ко, 

" Кони јеси, ка, ко, | 
Коншилук *, ш. vide комшилук. 
Коњ, m. 1) Daê Pferd, equus. 2) der (тег 

hende Etab im Kanc = fpiei. 3) der Mag- 
ftab im клис: und im прстен : fpiel: 
дра коња, три коа. 4) (auch коњип) 
Der Steg прег Der Bioline, ponticulus, 
сї.коъиц. (So aud Егаји ф кобилица). 

КбОњанић, m. vide коњик. 
"Коњак, m. Der Reiter, eques, 
Komuna, fs augm, у, коњ, 

vide комши}ски.` 
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Коњиц, m. (voc. коњицу!) 1) dim. $, 
коњ (сш.): 

„ја не гледам шавној ноћи доба, 
„Нипг мој коњиц мутној води брода 

`- „Или му коњиц орону? — 
„Коњ јунака оставио 
„На злу мјесту у Косову; 
„јунак коњу говорио: 

„» Ој коњицу добро моје! — 
2) Name eines Зпјесб, insecti genus. 
3) на гуслама, vide коњ 4. 4) град 
у Ерцегевини: 

„Beh Турчина Богом побратима 
„У Коњицу бега Али - беа — 
Коњичић, ш. dim. y, коњицу. 
Коњичка, ка, ко, 1) Reiters, equitum: 
дванаест коњички саша од Bajo- 
града. 2) аду. wie ein Reiter, equi- 
tum more. | 

Коњокрадица, f. der Pferdedicb, fur 
equorum. 

Косай, ка, KO, 1) Pferdes, equinus. 
2) аду. mle ein Pferd, ut equus. 

Komcsi камен, m. das Blauvitriol. 
Коњувача, f. eine Urt Aepfel, pomi ge- 

nus. 

Ҡоњушар, ш. Der Pferdepüter, custos 
equorum. 

Коњушница, f. зидине у Поцерини, 
cf. двориште. 

Коњче, чета, п. 
leuas. 

Konan, nua, но, {фпег108, ubi solutae, 
` јат sunt nives. | 

Копања, f. cine hölzerne ССГ, scu- 
tula, sentra. 

Копа»е, n. даѕ Graben, fossio. 
Копар, пра, m. Dil, anethum grayeo- 

lens Liun. С 
Копаши, ам, у. impf. araben, Тобо: 

копати кукурузе, виноград, купус 
иш. д. 

Копач, m. der Graber, fossor. 
Копачев, BO, ва, ђед Graberg, fossoris. 
Копилад, f. (coll) die Baftarde, spurii. 
Копилан, m. ein Gopn auğer Der Che, ` 

filius spurius. 

Копйле, лета, n. ein Kind aufer der 
der (59е, spurius, spuria. | 

Копилитисе, имсе, у. r. impf. tråd- 

tig werden in einem Ulter von einem 
Sabre (vom Сфаје, оса Der Ziege), 
1пәгау1дагі ante justam aetatem. 

Копилица, f. ein yor бег Zeit trädtiaes 
Edaf, Ziege, ovicala gravida ante ju- 
stam aetatem, ; pa 

Копюл,ан, m. vide копилан, 
RKonúsewme, n. бав frühe Trugen, ingra- 
мтда о aute. aetatem. | | 

Копирање, n. das Wimmeln der 900г: 
mer, ceircumreptatio (scaturitio ) үег=' 
MALUM, · 

1, 2 

еіп Röflein, equus 
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Копирати, ам, v. impf. mimmeln, sca- 
turio. Aud ein einziger Wurm Konn- 
ра у рани. 

Ћопишњак, m, asərum europaeum Linn. 
Konsumo, n. der Huf, ungula. 
Копкање, n. dim. Y. копање. 
Копкати, ам, dim. 9. копати. 
Konprann, m. Derr бапјештадег (Lan: 

cier), hastatus. 
Копљача, f. die Fahnenlanze, lancea sig- 

nifera (?). _, 
Копље, n. die Qanze, lancea, hasta. По- 

canje боја копљем у трње. Одско- 
чило (или искочило) сунце с копља. 

Копнетши, им, (Рес.) vide копњети. 
Жопнина, f. fneelofer Plag, locus ni- 

vibus vacuus. 
Konsuma, им, (Срем.) vide копњети. 
Жопа, f. dag Umgraben, Шиђаџеп des 

Weinberg, des Kufuruzaders, fossio. 
Колњети, ним. v impf. (Epu.) {фте[= 

en, liguesco (vom ©фпее, aber aud) 
vom Ubliegen Der reifen Waffermelone). 

Копоран *, m. eine Urt leides mit Uers 
meln, vestis manicatae genus. 

Жопрена, f. (ст.) Urt Ringes, annuli 
genus, (Die Gångerin юп е ¢6 піфі 
au erflären): ; 

„На руци му копрена од saama — 
„С руке скиде копрену од злата, 
„С руке скиде па је мени даде: 
„На ђевојко копрену од злата 
„По чему ћеш мене споменути, 
„По копрени по имену моме — 

Коприва, f. Die Neffel, urtica, 
Копривица, f. Daê Neffelhen, urticella. 
Ћопривљак, т. извор у Јадру (изме- 

hy села Тршића и Пасковца); mu- 
слим да би се тако звало мјесто, 

ђе расту коприве; али ја нијесам 
чуо: 

„коњ до коња, јунак до јунака, 
„Од Медњака ше до Копривњака — 

Копрпање, n. da Zappeln, palpitatio. 
Копрцатисе , амсе, у. г. impf. zappeln, 

palpito. 

Копўн, m. der Kapaun, саро. 
Колунитисе, имсе, у. т. impf. Поб 

геп, вирегђто , еПегог. 

Копуњење, n. dag Gtoljiren, super- 
bitio. ү 

Копца, f. dim. 9. һоб: 

„Добра га је копца сукобила — 
Копча, f. vide ковча. 
Ћолче, £ pl. vide копче. 

Копчица, f. dim. у. копча. 
Кора, f. 1) die Rinde, cortex. 2) die Rins 

de, crusta. 

корак, bu | der © @гїїї‚, passus. 
Корак рај, m.f 

Корачање, n. dad ©фгеіќеп, gressus, 
Корачати, ам, у, impf. {фгейеп, gradior, 

p 

| Ко 2. 70-523 

ће у parent hls 22 
Кёрачиши „ЕМ, у. pf. Геі gradior. 
Корбач, m. (по Рватснкеј и по Славо- 

нији) vide кампија. ® 
Кордовӣн, ш. daS богриди- ерес, alu- 

{а Cordubensis. \ 
Кордованпија *, m. Der Corduan: Fas 

brifant, ајоѓагіаѕ. | 

Коре, f. pl. H. п. од ножа, или од књи- 
ге, т) Ме Дфере, vagina. 2) Daê Heft 
des Зајфентејђе:д. 5) der б!ибапр, 
tegumentum. ا 

Корсн, ш. (Рес. и Срем.) vide коријен. 
Корєнак, нка, ш. Бур. у. корен: 
„даспала девојка дренку на кореннку = 

Коренита, f. SIBE und Dorf im Хадаг, 
(cf. Гричара): 

„Корениша село и ти ли си? 
„Да ти није руде од лонаца, 
„Испод кућа чести воденица, 
„Не 6 се звала село, већ селиште. 
Корење, n. 1) (Рес. и Срем.) vide ко- | 

ријење. 2) die Borwmürfe, ехргођгано, | 
Коријен, m. (Ерп.) Die Wurzel, radix. 
Коријенак, HKa, m. hyp. у. коријен. 
Коријење, n. (Epy. — сој.) die Burs 

geln , radices. Ө”: р 
Корисан, сна, бристан. 
Кориспт, f. def Живе, das Фермђеп, 

utilitas. 

Користан, сна, но, аеђе іф, salvus : 
користан ти во, крава. 

Корита, n. pl. Wald in der Herzegowis 
na, saltus in Hercegovina : 

„Ударисмо кроз Корита равна, 

„Сва Корита пришиснула тама — 
Коритшаст , та, то, 4и$е001, frogs 

artig, alveatus. 
Кориташце, п. Daê Tröglein, alveolus. | 
К рито, n. der Trog, alveus. 
К (рити, им, v. impf. кога, einem Bors 

würfe maden, exprobro. 
Коришисе, имсе, у. г. impf. einander 

с Vorwürfe machen, exprobrare sibi in- 
yıcem. 

Корица, f. dim. $. Kopa. 
Кор. це, f. pl. dim. y. коре. 
Корјенчић, m. dim. Y, коријен. , 
Корман, m. dag ©teuerruder, guberna- 

culum. cf. крма, 

Корманиши, им, у. impf. fteuern, gu- 
berno. 

Корманош, m. der Sfeuermann, guber- 
nator. 1 

Корманошев, ва, во, Deg ©{ецегшапп8, 
gubernatoris, 

Кормањење, n, Daê Steuern, guber- 
natio. 

Корњача, f. Die ShiMDfrőte, testudo. 
Срби. приповиједају, да је човек 
(прије него је корњача на свијету 
била) умијесио погачу и испенао Kos 

вош, па сјео да једе, а у maj час 
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рупи кум његов на Bpama, a он OH- 
да брже боље мешне вокош на по- 
гачу па поклопи чанком, и тако 
сакрије од кума. Кад кум отиде, 
и он устане onem да доваши KO- 
вош и погачу да једе, али се оно 
све (кокош, погача и чанак) npe- 
шворило у корњачу (што је сакрио 
од свога кума). И maso постане 
корњача. 

А брњачин, на, но, der SHildfröte, te- 
studinis. 

К брњачпца, f. dim. Y. корњача. 
Коров, ш. daş Unfraut, herba inutilis ; 

не ма га ни од корова. 

Корпа, f. (у Сријему, у Baun. n у Бан. 
по варошима) vide кошарина. 

Коруна, f. die Korana, Coruna flumen: 
„Ла почува чардак на Коруни 
‚Да не прође од Карловца бане — 

Иоршобв, та. vide крчаг. 
'„ Koc, m. die Amfel, merula. 

„Еде єч) Э1е Genfe, falx foenaria. 2) 

ЗУ узета Ar capilli. 3) eine Art Berge, 
~ montis genus: ошишао уз косу; Тан- 
ка коса, Дуга носа, Мићева 
коса (у Јадру у Тршићкој ma- 
нини). 

Босана, f: Станелпате, nomen feminae. 
Косањица, f. dim. y, коса 5. | 
Kocam, ша, то, [апайаатїд, comatus. 
Косац, спа, ш; 1) Der aber, Mader, 

foenisex. 2) eine 31 ©ўп]есї, insecti ge- 
nus. 

Косач, m. vide косац 1. 
Косидба, f. Die abd , foenisectio, 

Косијер, m. (Epu.) Das Nebenmeffer, 
falx vinitoriz. | 

` Костр, т. (Срем.) vide косијер. 
Коситер, m. (200 %:05) das Jinn, stan- 

num. 

К^сиши, им, у. impf. тађеп, meto, 
foenum seco. | 

Коситисе, косисе, у, г, impf, н. п. 

сукно, fich абтеібеп, deteri. 
K 'сипа, f. dim. 9. коса. 
Косіште, п. der Senfenftiel, manubrium 

falcis. У. 

ћосјерево, n. намастир у Ерпеговини 
(може биши да је сади пуст ?). 

Космај. m. Berg in der ЗЗеГатарег nanja: 
„Пала магла по голом Космају, 
„Са Космаја на Јанкове дворе — 

__»Од Космаја гнијезда соколова — 
Косни, на, но, н, п. ков, гладили- 

ца, Сепјел:, falcis еѕѕогіае. `` 
Koco, fhief, oblique. 1 

Косовић, f. dag Gunge der Amfel, pul- 
~ luas тегшае, 
Косовља, ља, ље, Umfel, merulae, | 
Косово, n. (mit und opne поље) dag 

Amfelfeld (berühmt фиг die Shladt, | 

Кос Kom 559 

Die А, 1389, на Видов дан (15. Suny) 
Сет епа Sdiffal єпіјфіер), Campus 

a merularum. | 
Косовски, ва, ко, 1) Yon Косово, Cos- 

sovinus, 2). alt, no yon Den Zeiten der 
Koffovo- О Гаф, Cossovinus (тага 
thonius). 

Кбсш, f. dag Bein, os. , 
Kocma, m. (contr.) Konftantin, Constan- 

tinus. 

Коста, m. hyp, 9. Kocma. 
Костадин, m. Konftantin, Constanti- . 

nus. 

Костајница, f. варош у Рвашској (код 
воде Уне). Костајничанин, човек из 
Костајнице. Костајнички, ка, во, 
yon Костајница. 

Костаншин, ш. Konftantin, Constans 
tinus. 

Костатин, m. vide Косшаншин. 
Костобоља, f. Die Giht, arthritis. 

Кострст, f. (Рес. и Срем.) vide Ko- 
стријелт, 

Кострсшење, п. (Рес. и Срем.) vide 
һостријешење. 

Кострешитисе, имсе, (Рес. и Срем.) 
vide кестријешитисе. _ 

Ћ стријет, f. (Еру.) Biegenwole, lana 
caprina. 

һҺосшри)ёшбе, n. (Ери.). das ftruppige 
Фиѕјереп, hirsutus aspectus. 

Костријешитисе, имсе, v. r, impf. dag 
Haar Пебибеп, arrigo comam. 

Ћосшур, та. nom. propr. einer SGmdt: 
„У завади с Нином од Kocmypa — 
„Са Кличевца од града Костура — 

Кошалап, лца (или котаоца), та. (је- 
дни говоре кошлац) die Höplung Des 
© бије рећи, jugulum. | 

Kcmao, maa, m, der Keffel, аћепит. 
Кошар, m. 1) der Zaun um den Heufdoz 

ber (um раб Bieb ebzuhalten), sepi- 
mentum circum metam foeni. 2) vide 
һошари: 
„Бјежи млада бијелу Кошару — 
Кошаранин, за. _ 
Котарац, рца, m. 
„Доке швоји Кошарани дођу — . 
„Ал не гледа Котарац Јоване — 

Котари, та. pl 
„је си л чуо Латинско приморје, 
„Код приморја ришћанскећошаре — 
„Стојан оде у равне ћотаре — 

Кошарица, Ё. der $016, corbis 
Котшаричина ‚4. das Хӧгбфеп, corbula. 
Koman, копа, m. еіп Fleiner Сеа für 

Lämmer, Zidiein U. dgl., stabulum par- 
vuni. Плеши Koman, као тии отап. 

Komum, им, у. impf. werfen (von Del 
Hündin, Хаве), pario. 

Котишисе, имсе, х. г. 
pario. 

l човек из Котара : 

impf. werfen s 

„у 
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Котлар, ш. der Өе {фшїе$, аһепа- 
cins, 

Котларев, ва, BO,} des Regler, ahe- 
Котларов, ва, BO,f narii, 
Коплац, m. e коталац. 
Ko плача, f. vide гвоздењак (Romao). 
КО п:ина, f. augm. у. котао. 
Коплик, бө. Ол. о. котао. 
Котаскрп, та. der Keffelfider, aheno- 

ram refector. 

Котлокрпов, ва, во, Хеје ее6=, re- 
fectoris а. Назимац кус копа 
бус под кошлокрповом кућом (ово _ 
је некаква загонетка, али не знам 

шта значи). 
ХЖотобања, f. т) (у Србији) der Hühner- 

for, да шали (ad ova ponenda). Ta- 
кове се котебање оплешу од бије- 
ле лозе, па се објесе испод стрее. 
2) (у Сријему) кукурузни вош, на- 
лик на чардан, eine (тї чардак gum 
# чиги, horrei genus. 

Ћотфдљан, m. eryngium campestre Linn. 
Konp- љање, n. das Rollen, ФоПеси (ein 

ёги) У-ды 
Копуіљал, ам, у. impf. rollen, volvo. 
Котрљатисе , амсе, v. г. impf. rolen 

(fpielen), ж. 
Котршкање, в. dim. 9. котрљање. 
Ко e амсе, dim. 9. котр- 

љатисе. Ђеца се вотршкају О Ба- 
скрсенију полупаним janma (у Cpa- 
је му). 

Котур, m. 1) vide колуп. 2) Der 93008: 
ftot, glomus. 

Kom урање, n. dağ Rollen, volutio. 
Komypama, ам, v. impf. rolen , volvo. 
Котуратисе, амсе, vide колушаши- 

се. 

Моцна, f. der Würfel, tessora, talus. 
Коцкање, n. рав Würfeln, lusus tesse- 

rarum. 

Коцкар, m. der Würfelfpiefer, lusor ta- 
lorum. 

Копватисе , амсе, у. г. impf, würfeln, 
talis ludo. 

Кочан, ш. yide кочина 2. 
Кочење, n. 1) ђав Hemmen deg Rades , 

inhibitio. 2) Daê Steifmerden , rigor. 
Коч, f. vide костријет. 
Кочијаш, m. der Жи фег, auriga. 
Кочијашев, ва, во, ђев Хипфегв, au- 

rigae. 

Кочиј шење, п. dag Kutfhieren, auri- 
райпо. 

Кочијашити, им, у. impf. Putfhieren, 
апгїдэг, 

Кочијашки , ка, ко, 1) Rutfder:, auri- 
garius. £) аду. nah Хи фес Art, moro 
aurigae., 

Кочије, f. pl, Der Bauernwagen mit уре 
PierDen , currus, 

Ah E 
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Кочина, f. 1) vide кочет. 2) Berfhfag 
(für Hühner, Hunde, SHweine), zoe 
theca. i 

Кочиши, им, у. impf. hemmen, inhibeo, 
Кочипшсе. имсе, ү. г. impf feif thung 

fastum ехегсео, 

Кочић, ш. dim. 9. колац. 
Кочоперан, рма, но, lebhaft, burtig « 

5гепциз. Ii 

Коџамити човек (нијеси ти дијеше, 
него —), Du bijt fein Kind, fondern 
PP ait, gefheut (машор 40-4 
Бек), homo adultus: | | 

Кош, ш. бев Korb (5. B, jum Rufurugr 
зи беп, а[еп), corbis, 

Коша, f. hyp. у. кошуља... 
Кошар, та. ein кош pum 15400, 

паѕѕае majoris g genus. 

Kowapa, f. Stall ооп Flehtweri, sta- 
bulum vimineum. 

Кошевина, f. eine eben abaemähete Wies 
їе, pratum recens desectum. 

Кошење, n. dag Mähen, messio. 
Кошаја “, f. vide وش > 
Коткина, gi augm, №. KOHI. 
Кошић, m. | фи, о. кош. 
Кошкање , n. Der Wortwedfel, altercatio. 
Кошкатисе, amice, у. r. impf. (еф запа 

Een, 100г йшеф ешп, altercor. ; 

УАбулница, f. der Bienenforb, аЇуеаге, 
Кошпина, f. vide кошчица 2. 
Коштан, m, eine Pflanze, herbae депиза 
Kouman, на, но, решетки, osseus. 

Коштап, г) in Der Redenğart: увэши- 
лисе y коштац, ш. ј. у кости (кад 
се pry). 2) планина близу Црне горе: 

„често гледа на Коштац планину— 

Коштуница копље. п. (CI) 
„заиска му копље коштуницу — 
Коштуњ (ора), ш. (cmi), vide кошпту- 
авап: 
„Вит nyhe ми коштуњ ора, 
"те сам зубе поломила — 
Коштуњав , ва, во, hart (5. B. die Nuf 

aber aud der лепа), Чигиз. 
Коштуњавац, вца, m. ш. j. ора, ђака 

te Muğ, nux dura. 
Коштурница, f. баё Beinhaug, ossa- 

rium. 

Кошуља, f. ђаз Hemd, indusium., 
Кошуљетина, f. augm. о. кошуља. 
Һошуљица, f, dim, 1) Daê фетрфеп, 
їй оп. 2) das Shafhäuthen (beim 
foetus) 4 муно. 

Кошута, f. 1) Ме Hirfhëuh, Hündin, 
cerva., 2) ўгацеппате, nomen feminae, 
3) сіп Яиђпате, nomen vaccae. 

Кошутица, f. 1) dim. y, кошута: 2) ¢4 
ne Pflanzenart, genus plantae. 

Кошчица, f. з) dim. dag Вепфеп, os= 
siculum. 2) Det Kern (im Plaum u, dgl. үн 
nucleus. 
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Крава, f. die Фир, vacca» 
Жрава, f. hyp. 9. крава. _ 
Kpasemuna, f. augm. у. права. 
Кравин, на, но, Der Ruh, vaccae. | 
Кравица, f. dim. №, крава. 
Крављача, f. die Gelte, фет Melflüber, 

mulctra. 
Крављи, ља, ље, Жиђ=, vaccarum. 
Кравурина, f. vide краветшина. 
Крагуј, m. Mannsname, nomen viri. 
Крагујевац, sga, ш. варош у Србији. 

Крагујевачки, ка, ко, von Крагује- 
вац. Крагујевчанин, човек из Кра- 
гујевуа. 

Крадљив, ва, во, бебу ф, furax. 
Крадљивац, вца, m. Ме  фе: 9Зеп[ф), 

furax. 
Крадљивица, f. Die Steplerin, diebifhes 

Weib, fur, femina furax. 
Kpaka, f. рег Зеба), furtum., 
Краисав, m. Maungname, nomen viri. 
Кранисава, f. Феанеппате, nomen femi- 

nae, 

Крај ,т. бег Rand, dag Ende, der Saum; 
Die Gegend: крај од мараме ; отишао 
на крај свијета; у нашем крају mo- 
га не ма; од краја до конца. 

Крај, am Ufer, bei —: 
„Бевојка сједи кра] мора — 
„Ђевојка је крај горе стајала — 
Краја, f Frauenname, nomen feminae. 
Крајац, ајца, m. dag иде (von Тиф). 
Крајина, f. 1) die Grenze, fines. 2) der 

Krieg, bellum : 
»0j врајино! крвава аљино, 
„крвав био, ко те завргао. 
5) Брајина Неготинска: je- 
дан комад земље између Тимока, 
„Дунава, Кључа и Поречкије плани- 
на. У Б рајини (онуда људи не Ka- 
жу Брајина Неготинска, него само 
Крајина: зашто они и не чују да 
има Крајина и у Босни, као ни Бо- 
шњаци што не чују за ову Краји- 
ну) има око педесет села, но није- 
су сва Српска, него има и Влашкије, 
Србљи у Крајини говоре: зајац, 
ogam, жељезо, грнац, дрее 
(аљине), грајаши (мјесто гово- 
риши), вожина (мјесто кожа), 
ни мјесто нам, н. п. да ни си MH 
жив господару (мјестло да си нам 
ши жив) и m. д. У Крајини је Ba- 

` рош (и мали гтоадић, што је зидао 
Пасманџија) Неготин (два cama 
од Дунава и од Тимока), старе зи- 
дине Праово (на Дунаву), извор 
Паричина (од прилике сап и по 
од Дунава, и мало мање од Него- 
тина), ријека Замна, мала Bapo- 
шица (са старим зидинама) Брза 
паланка (на Дунаву, на међи Кра- 
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јине и Кључа), и два намастира : 
В ратна иБукова (Букова је Ma- 
ли намастирић баш код Неготи- 
на). Од Царичине до Праова нала- 
зесе прокопи испод земље, куда је 
некад вођена вода на Праово; 
људи онуда приповиједају, да судо 
скора налазили и чункове од олова 
и расшапали на manema пушчана. 
Ниже Царичине имају зидине од 
некакве сшаре пркве: онуда људи 
приповиједају, да је онђе погинуо 
Краљевић Марко (кад су се 
Турпи били с Власима), и да му је 
она црква била начињена на гробу. 
„Од југо-западње стране међић pa- 
juna с Кључем (Кладовском наи- 
Jon). У Кључу, има око тридесет 
села, но данас не ма ни једнога Срп- 
сһог, него су све Влашна, а имена 
села сва су Српска, н. п. Грабо- 
вица, Каменица, Врбица, О- 
стров гол и ш. д. У Кључу је 
варош и мали градић Кладово на 
Дунаву; с горњу страну Ќладова 
знаду се до воде некакве старе зи- 
дине, а ниже Клалова (око по са- 
ma далеко) знаду се на суву (0с0- 
Gamo из Влашке стране). зидине од 
Трајанова моста, о којему људњ · 
онуда још приповиједају којешта. 
, Обадвије су ове кнежине султани- 
јине, и зато су некако од стари- 
не остале ше у њима нијесу судили 
Турпи, него Српски кнезови (при- 
повијдају да су такови ферман 04, 
цара имали, да не смије Турчин с 
пошквованим коњем наступиши на 
ту земљу). Крајински је кнез сједио 
у Неготину, а од Кључа у Кладо- 
ву (нигђе у Србији, ни у Босни, ни 
у Ерцеговини, не кнезују вароша- 
ни сељацима, до ту). Крајински је 

кнез бивао од кољена Карапан- 
пића, а од Кључа се мијењао че- 
сто. Ти су кнезови купили порезе 
и остале ganne, па су новце (ко- 
ливо је било одређено да се даје 
султанији) давали бегу, који је до- 
лазио из Парнграда и сједио у Kana- 
дову, а бег је слао у Цариград; а 

сад, како су Карапанџићи остави 
ли Крајину и већ готово. сви изу- 
моли, почео се и Крајински кнез 
мијењати (и остало се готово све. 
промијенило). „ч 7 £ 

Крајнт, на, но, vide пое ај и 
Крајници, ника, m. pl. де де фош! 

der Oprdrüfen, tumor parotidum. 

Крајњи, ња, ње, ûtfevff, extremus. 

Крајишнїк, m. der Ungrenzer, confinis.. 

Крајншнички, ка, ко, з) den (türfiə 

~ 
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{феп) Grengern gehörig, confinis. 2) 
аду. wie Die Grengnahbarn, more con- 
inium. | 

Крајобер, т. der Sdnitter am Rande, 
messor ab extremo latere. 

Крајдбера, f. Die ©фпіёегіп am Яап: 
бе, femina metens ab extremo latere. 

Крајчин, m. 9?аппёпате, nomen. viri 
Ерак, m. ein langes Bein (öfterr. die 

Hatfen), crus longum: | | 
Кракаш, ша, шо, [angbeinig, longis 

cruribus. 
Краљ, ш. der König, rex. 
Кралев, ва, BO, ђез Königs, regis. 
Е ргљева ropa, f. планина у Босни. 
Краљевина, f. des Königs Land, Das 

у ммакекф, regnum. | 
Краљевић, m. дег Königsfohn, filius 

regis, 

Краљево, n. варош у Влатшкој(Хгајота). 
Краљевска, ка, во, з) Ебтаиф, re- 

gius , regalis. 2) аду. föonigli # regie. 
Краљевство, n. +) Вав Königthbum (Wür=- 

De фе$ König), regnum. 2) daS König- 
reih, regnum. 

Ераљић, m. dag Königlein, regulus. 
Краљић (Марко), m. (сш.) vide Kpa- 

љевић: 
„—— — дели Краљић Марко — 

Краљица, f. die Königin, regina. 

Краљице, f. pl. Десет, до пептнаеспт, 
лијепо обучени и навићени Бевојака, 
које иду о тројичину дне од куће 
до куће те играју и пјевају. Једна 
се ђевојка (која мора бити лијепа 
и средњега раста) међу њима зове 
враљица, друга краљ, трећа 
барјакшар, а четврта двор- 
виња. Краљица се покрије бије- 
лим пешкиром по глави и по липу; 
краљ има на глави клобук искићен 
цвијећем и у руци мач, а барјакшар 
носи на копљу барјачић бијел и цр- 
вен. Кад дођу пред чяју кућу, он- 
да враљица сједе на малу столи- 

чицу (какове су обично по Србији 
и по Славонији) а дворкиња стане 
више ње, а остале ђевојке увате 
око ње коло као ерп, па се окрећу 
на лијево сшупајући по двије cmo- 
пе у напредак и пјевајући. Краљ 
стоји на лијевом крају кола, а бар- 

јактар на десном, но они се не ва- 
тају за коло, него краљ сам за ce- 
бе, с лицем окренутим коловођи, 
једнаћо игра узмаујући мачем и 
измичућисе натрашке, а барјактар 
(с лицем окренутим завр коли) с 
барјавом у руци игра пред колом. 
Поигравши тако мало, окрену се 
краљ и барјактар по једном сваки 

‹ ма своме мјесту, па онда опшрче 

.. 
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око свега кола, и дођу опет свави на 
своје мјесто и почну наново игра- 
ши. Најприје започну од краљеве 
куће; и прва пјесма, што пред 
сваком кућом пјевају, заповиједа 
домаћину, или домаћици, да изне- 
су краљици столицу, па онда за- 
почну пјевати редом свима (му- 
шкоме и женском, маломе и Bee 
ликом), који се налазе у кући (ако 
Ке и колико биши, оне ће свакоме 
особито и према њему припјева- 
ти). Краљичке су пјесме све од 6 
слогова, и у пјевању се свака врста. 
(осим прве и последње) по трипут 
говори, и други се пуш додаје на 
крају лељо! н. п. 

(Бевојци). - 

Овде нама кажу, · 
Овде нама кажу лељо! 
Мому не удашу, 

Momy не удату, 
Momy не удату лељо! 
Јал' је ви удајте, 

Jax је ви удајте, | 
Јал’ је ви удајте лељо ! 
Jax је нама дајше, 

Јал' је нама дајте, 
` Јал је нама дә]ше лељо! 
Да је ми удамо и ш. A. 

Будући да у свакоме селу не ма 
толико одабраније ђевојака, да би 
могле краљице начинити , зато оне 
иду и из једнога села у другој и 
да би им слободније било, прате и 
два, или три, оружана момка. 
Краљице играју у данашње ври- 

jeme по Србији од Цера и од Mehea- 
ника до Тимока, и по Славонији 
код Срба Римскога закона; по « ри- 
јему, по Бачкој и по Банату, игра- 
ле су до скора, па су нови свештени- 
ци забранили и искоријенили (при- 
повиједају жене, које су ђевојкама 
биле у Крал, да су и и с ба- 
manama Керали и разгонили по Ce- 

лу). к 
Краљичин, на, но, Der Königin, re- 

атпае, у 
Краљички, ка, ко, н. п. пјесме, der 

Яопідіпеп, гєдїпагиш, 

Крамар, m. der Фапр сафсег, der die 
Зтафе für fih und feine Gefelfhafter 
bedingt, vecturarius primarius. | 

Крањац, ца, ш. ğer Krainer, Car- 
niolanus. 

Крањица, f. die Ягаіпегіп, Carniolana, 
Крањска, f. Krain, Krainland, Carnio- 

la, Carnia. б • 

Крањсьӣ, na, во, Кал ф, carniolanus, 
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Ћраса, f, Србљи приповиједају, да се 
змија звала краса док није била Је- 
ву преварила, 

Красан (красан), сна, но, fhón, pul- 
сег. 

Ћрасити, им, у. impf. {фшїйеп, orno. 

Красоје, т. ?аппёпате, nomen viri. 
Красота, f. Die Gdhönheit, pulcritudo. 
Краста, f. 1) die Blatter, pustula. 2) 

Der Grind, crusta , vide красте, 
Красшав, ва, во, grindig, crustis р1е- 

USA | 
KR расшавац, вца, m, die Gurfe, cucu- 

mis? 

Краставица, f, vide краставац. 
Fpacmame, n. фаё Grindbefommen, in- 

fectic erustarum: 

Kpacmama, ам, у. impf. mit Grind ans 
Пефеп, scabte тело. \ 

Крастатисе, амсе, у. г. impf. den 
Хорїдсіпо фегошитеп, роглаше cor- 
тър. 

Ергісте, f. pl. Poden, За и, уапојав. 
Козсти, адем, у. impf: fehlen, furor. 
Kpicmuna, |. dim. ө, краста. 
Крастоња, m. der Grindige, porrigi- 

0100518; { и 

Кратак (comp, краћ 1), пка, ко, Ёцгї, 
brevis. | 

Кратељ, m. некаква болест, eine (fas 
Beibafte) Kranfbhbeit, ärger 018. die Фејт, 
die lin ејне Naht tödtet. Der Todte 
þat eiven Sug Eürzer 418 Den andern 
(пође фер Name, von крашак Бика), 

Кратити „им, у. impf. 1) fürzen, bre- 
vio. 2) ја не кратим, i babe niht 
damider, per me licet. 

BO от, FL pi Яй, brevitas 
Краћање, n. раб Kürzerwerden, bre- 

упало. 

Р 

l" Кр2ћатши, ам, у.їшр#. н. п. дан, fürs 
ger тоесђеп, breviari. 

Краћење, п. Das Ўйт;еп, breviatio. 
Крашење, р. das 2 фтіфеп, оглапо, 
Крбава, f. Die Хогбаа, Согђауза, 
Крбањ, та. vide Bpr. ӨЕ; 
Крбањина, f. augm. у, крбањ. 
Ћрбањећ, ш. dim. y. крбањ, 
Крбуља, f. као котарица од сирове 

коре с млада дрвеша (н. п. јовова, 
липова). Крбуље понајвише граде 
Беца за јагоде. 

Крв, f. з) Баз Bluf, sanguis, cruor, 2) 
Ytord, caedes: учинио KPB; крв пла- 
HHO на свом дому! ($Їшф in Der дег: 
&еаотіпа). 

` Крвав, ва, во, DIutig, cruentas. 
Крвавити, им, у. impf. blutig maden, 

cruore maculo. 
Крвавица, f. 1) bei den Pferden, eine 

Biutbeule, tuber cruentum equorum, 
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2) Ме Blutwurft, botulus cruore far- 
ctus, 

Крвављење, n. daS УТиНатафеп, ad- 
spersio cruoris, cruentatio. 

Крвишисе, имсе, у. г. impf, blutig zans 
fen, cruentor, 

Крвљење, n. das Blutigzanfen, rixa 
cruenta. 

Крвни, на, но, blutig (blutyergiegend), 
cruentus: учинио крено Бело. 

Крвнин, m. Der УКогојфи де, оссіѕог, 

Крвнина, f. бав Blutgeld, pretium san- 
guinis. У Турској je xps Турска 1000, 
гроша а Србска (и свакога другог 
ришћанина) 100: грош (тако при- 
повиједају). Крвнину не плаћа само 
онај, који је учинио нрв, него све 
оно село (а кашто и више оближ- 
њи села заједно) ђе је крв учињена 
(кад се крв учини у вароши, онда 
и Турци морају плаћати крвнину). 
Крвнина се не плаћа само вад чо- 
век убије човека, него и кад човек 
умре на путу од зиме, кад се y- 

топи у воду, кад падне с дрвета, , 
или с коња те сломи врат ; или ода. 
шта му драго он умрљо, само кад 
га нађу на путу или у пољу мртва. 
(такови се човек не смије прије ca- 

, panum док не дођу Турци да га 
Мрине' Кеш). Турци слабо траже 
врвника, него ишшу крвнину: за- 
шо кврвник доста пуша ушече y 

другу наију док људи плате крвни- 
ну и мало позабораве, па послије 
опеш дође нашраг, и нико му се 
не чини ни вјешш осим рода OHO- ` 
га, кога је он убио (а с родом мо- 
ра да се мири: зашто ће убиши и 
они њега). 

Ковница, f- Die Mörderin, interfectrix. 
Крволон, m. vide нрвопилац. 
Крвопилац, лца, m. Der Bfutfauger, 

sanguisuga, 

Крвоточина, f. das Blutþarnen, min= 
спо cruenta, 

Крвца, f. dim, 9. крв: 

„јер је крвца из земље проврела — 
Кревељење, n. раё Weinen mit verzos 

genem Munde, fletus genus, 
Кревељишисе, имсе, у. r. impf. mif 

verzogenem Munde meinen, dleo оге 
obliquo, 

Кревеш, ш. (grabatus, »2260705), раб 
Bett, lectulus , grabatus. 

Кревешић, m. dim. $, кревет. 
Креда, f. Ме Kreide, creta, 
Крезуб, ба, бо, зарпійсід, edentulus, 
Крезубица, f. die Зарић де, eden- 

tula. 
Kpeja, f. vide крештелипа. 
Крејин, на, но, deg 595678, graculi, 
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Ҡрека, f. das Gefhrey (kre, Kre) Der 
Hüfner, уеујфе, clamor gallinae , ra- 
nae. 

К рекетање, n. dag ©уна@ еп, соахаћо, 
Крекетати, већем, v. impf. quaden, 

соахо. 

Крекстуша, f. die Nuaderin, соаха- 
trix (i. е. der rofeh). 

Крекнути, нем, у. pf. Ere, Ere {фгереп, 
clamo сте, cre (ut gallina, graculus). 

Бремен, m. der Fenerftein, pyrites, 
Кременчић, m. dim, Y. кремен. 
Кремење, п. (coll.) die ğeuerfteine, py- 

гиге. 

Кремичак, чка, m. vide кременчић, 
Крснути, нем, у. pf. fortbewegen, rü- 

en / moveo, 
Кресање, п, 1) dag RenerfHlagen, ex- 

cessio ignis. 2) die Хбаћипа , abscissio 
ramorum arboris, 

Крссати, решем, у. impf. ү) Fener 
flagen, excutio ignem, 2) die Hefte 
abþauen, abscindo ramos. i 

Kpecñeo, n. dag Şeuerzeug, vas ignia- 
num. 

Крескање, n. dim, y. вресање. 
У рескати, ам, dim. 9, кресати. 
Крсснути, нем, у. pf. einen Сад 

führen, um Fener aufzuflager, sili- 
cem tundo chalybe. ју | 

У реста , f, vide обераа beete. 
Кретање, n. раб ооп: der- Stelle = bins 

gen ‚ motio. 
Kpémama, екем, у. impf. yon бек Stel- 

le bringen, moveo, 
Креч 3 m. Der Ralf, calx. 
Кречана *, f, der Ralfofen, die ай 

te, calcaria. 
Кречање, n. ћав Rre- © фтереп der Hen- 

пе, clangoris genus, 
Кречати, чим, v. impf. fre = їфгереп, 

сјапсо, 
Кречење, n. ћав Weigen mit Ralf , illi- 

tus calcis, dealbatio, 
Крёчити, им, v. impf. mit Kalf wei- 

fen, illino calcem, dealbo. 
Кречнӣ, на, но, н. п. камен, Der Ralf- 

ftein , сајсагтив, 
решево , n. dag (бетевеї, magna cae- 
des: читаво крешево. cf. ограшје. 

Жрешттелица, f, der Häher, graculus. 
Крештеличјй, ча, чуе, Фереге, gra- 

culorum. 
Крзларага", m, §rauenbiter, Oberyers 

fhnittene, eunuchorum praefectus : 
„И својега ary крзларагу — 

Крзница, f. Dag Зашђетре, dag Tauf: 
tuh, vestis baptismalis, linteum bap 
tismale, 

Крв (сотр. кривљӣ), ва, во, 1) Prumm, 
curvus. 2) [фи а (eines Berbrehens), 
reus. 3) (може се чуши} ђегшпо) ful- 

Kpr | Sjo- | 

ма (Gerd), qui debet, debitor: ја 
сам теби нешто крив. 

Кривадак, тка, m. daS gefrümmte Zeug 
(8. B. eine fhlebte Flinte, Piftole). 

Криваја, f. 1) село y Поцерини. 2) ри- 
]ека у том селу. 5) намастир на 
moj ријеци. 4) (Cm) ријека у Босни. 
cf: Вазућа. 

Кривак, m, 1) ein Giebzehnerfüd, nu- 
muş septendecim cruciferorum. 2) ћа. 
mentula (curvata , yon крив). - \ 

Криваље, р. da8 Neigen auf eine Seite, 
іпсагуайо , inclinatio, 4 

Кривати, Ба, у. impf. fih neigen auf 
eine Seite, inclinor : 

„Објеси ra Шарцу с десне стране, 
„А с лијеве шешьу топузину, 
„Да не крива ни тамо ни амо — 

Крнивац, вца, за. der Офи де, Bers 
breer, nocens. А 

Кривача, f. das Krummholz (alê еіп 
Сроблатг für den Säbel), curvus 
acinaces. E | 

КрЁвда, f. Daê Unreğt, injuria. Ако 
правда не поможе, кривда не Ке 
помоћи. _ $ 

Кривина, f. Ме Krümme, curvitas. 
Кривити, им, v. impf, 1) што, Ёш» 

men, curvo. 2) кога, Бејфи таеп, 
accuso, зпсиѕо. { 

ривитисе, имсе, ү. г. impf. brüllen 
(wie бес ©фё), аиф vom Kinde, 
clamo. Pu : 

Кривњава, f. das Brüllen (des Rind’ 
фјеђев), mugitus : стоји га крив- 
њава. 

Кривовраш, ma, mo, rummbhalfig, 
incurviceryicus. 

Кривоглав , ва, во, fFrummfopf , incur- 
viceps. . 4 

Кривогуз, за. зо, #тїїтагїф, curvi 
род1с15. н i 

Кривокур, ра, ро, penis incarvi. Има 
и вао и кривокури Татара. 

Кривоног , га, го, Prummbeinig, cur- 
утрез. 4 j у 

Кривбпи зда, f. femina q. d. curvicunna in 

рег UnefDofê. | 
Кривудање, n. даб SHlängeln, sinu- 

апо. 

Кривудати, ам, v. impf, fih fläns 
де, зшпог. oneg 

Крижање, n. Daê Офпе ен, scissio. 
+рижати, ам, у. impf. fhneiden, diss 

seco, H. п. лубеницу, јабуку, Ay- 
ван. s 

Кријсње, n. баё Berbergen, occultatio, 
Крилан, m. WManngname, nomen viri, 
Крлласт, ma, то, н. и. свињче, TO- 

вече, einen префеп Fled (wie Flügel) 
habend, notam (quasi alarum) habens. 

Крілат, ma, mo, geflügelt, alatus. 



54 Kpn Kom 

Жрилатица, m. Der Geflügelte, alatus, 
ales, der Held Реља Крилатица. 

Жрилаш, m. Der UAdlerthaler, thalerus 
` саш адаЏа (loco crucis). 
Крило, п. 1) der Flügel, аја, 2) der 

Schof, sinus. 
Крило, m. е{п вриласт назимац, рог- 

cellus alarum notam gerens. 
Ћрилоња, m. ein 56, der am Baude 

wei ift (alê hätte er ein Зоки), bo- 
715 nomen. i 

Kpisoma. f., ein am Bande weifes 
“фен, sus alba circa alvum. 

Криоце, п. dim. 9. је 
Крӣс, m. (у Сријему, у Бачи. ку Бан.) 

Der Bries, glarea frumenti. 
Крити, ријем, v. impf, verbergen, oc- 

culto. 
Кричање, п. Daê Borpredigen, admoni- 

tio molesta. 

Крїчати, чим, у. impf. yorpredigen , 
almoneo ut caveat, 

Крй: пна, f giae GSdnitte, segmentum. 
Кр: швабра, f. eine Urt Müge, mitrae 

clavis distinctae genus. 
Крашица, f ein Запе, parvum 

segmentum, 

Е бка (Крва 7), f сї, Керка. 
Кокача, мр TN носити дијете на 

вркаче, баё Kind auf дет Rüğen (bus 
Sepad) traaen, fo даб её feine Hände 
um Den Hals des Fragenden folingt , 
gesto in dorso. 

Кркљање, n. das Braufen de fiedenden 
WBa как : 

Ћрвљаши, у. impf, ' TL лонац, 
купус у лонцу, а fen ( im fiedenden 
Форе), pan, 

Ko ркмета, п. 
Pa f. cine Art $їнёйїф, piscis 

зулови. е^ 
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Крме, мета, n. даб ©фтеіп, SUS. 
Крмељ, t. der Giter in беп Augen , дга- 

mia. 

Крмељање, n. раб Triefen, Прриаде 
oculorum. 

Крмељаши, ам, у. impf. friefen, Пррло, 
Крмељив , ва, во, friefäugig, lippus. 
Крменција (врменција), f шл, Malae 

Рија. last Lera” Ele 
SEN ORBA; f. рав ©, бае, саго 
5а 

Крмећаци, Кака, m. pl- (fherzhaft) 
опанци од крмеће коже. | 

Крмећа, Һа, ће, Сфретва:, suillus. 
Крмешце, цеша, n. das ©стреіпфсп, 
SN la ulus, 

KD аа, lenfen, rez 
gieren, rego. cf. управљати, 

Крмљење , n. баё Lenten, Regieren, Leis 
ten, rectio; 

Крмци, мака, m. pl, Die Ghweine, 
SUES, рогс1, - 

Крмчић, m. dim. $. крмак. 
Крнути, нем, у. pf. flagen, ретсчно, 
Крња, т. (Рес. и Срем.) vide врњо. 
Крњав, ва, во, [рп Пета, fissilis. 
ћрњење, р. Баз Gplittern, дизао. 
Крњити,им, v. impf. ветре, dilindo. 
Коњо, m. (Еру.) fplitterig, difissus, 
niht gang, mutilus , 4. 95, ein 9% епі 

тїї абае{фийтепет Opr, u. dgl. 
Kpmopor, га, го, þorngeftümmelt, mu- 

tilus cornu. : 
Кров, m. рад Dağ, tectum. 
Кровина, f. {4ledteê, цидеитеббатев 

Heu (таё jum аффе@еп nur зи gez 
brauchen зраке). 
роврнаш, ma, то, н. п, кућа, mit 
Stroh, дец bedet, tectus stramine, 

Kpc вњача, {. Etrobhütte, casa. 
genus. Бровуљина, f, augm. №. кровина. 

Кркушија, f. dim. ө, кркуша, Бро › Dur, рег: кроз воду; кроза 
Бръа, f. я крпељ. "Броза, f ме; кроза те. 
йола, f Крозањ, 
Крљаа, д у cin Blof 5015, сапдех. 

K рљадић, dim. 9. крљад. 
Крма, f. (сп.) даб Steuerrubder, guber- 

naculum: , 

»На галији сптотпина Турака 
» Од стотина Турскије градова, 
»А на ои Ћичић асан — 
Крмад, t. (coll) die Gdmweine, sues, 

porci, 
-K pman, мка, m, das (таи фе) Shwein, 

porcus. 
Крмача, f. 1) die Сац, porca. 2) еіп 

Hirtenfpiel, (їтаїпї{ф, auh свињка). 
омачешина, f. augm, 9. крмача. 

Крмачин, на, но, Der Gau, рогсае. 
Крмачина (крмачина), f, augm. 9, Kp- 

мача. 
Крмачица, f. dim. 9, крмача, 

Крозањга, I. J. кроз њега. 

Кро, та. Dêr бин, sectum. 

Кројач, ш, Der ©фпе ег, s 
stificu Sa, 

Кројачев , ва, во, Des Shneiderê , sar- 
toris, 

Кројёње, n. Вав Zufdhneiden deg Kieids, 
sectio ad formulam, 

Кројиши, им, v. impf, зиуфпе ет, se- 
со га ја 

Кропити , HM , у. impf. їрейвеп, aspergos 
Кропљење, n. рад ©ргӣвеп, азрегз1о. 
Кротањ, шка, но, фађт, mansuetus, 

сїсиг. Кротан Kao јагње. 
Крошбст, f. die Зађтђев, cicuritas , 

mausuetudo, 
Rp: чити , им, ү, pf. не може врочи= 

ши, ег (der Krante) fann niht geben ¢ 

sartor, уе= 

=> 
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niht auf die ўйбе, non potest ince- јусе и пјевају до неко доба ноћи; 
dere. : пошом сељаци ошиду сваки својој 

Крошње, f. pl. (у Сријему и у Бачк.), кући (домаћин каже свакоме на 
на два савијена дрвеша испрепле- пооду: „Дођите и сјушра на ua- 
тано узицама, ше се у њему носи ‘шу ракије“ И mako и сваки дан 
слама (једни говоре шраље), eine позива од вечере на доручак, а og 
Art Heufrage , feretrum, | ы: ен на ручак), а пријатељи 
па ef. 1) ein ес ын inward), _ Бек онђе и остану. Сјутрадан до- 
ачар па Мири Єз Бу рано на доручак, па мало доц- 
Оеїпшапд, Фо 20 (Пеп, massa lintea. није на ручак. Прије ручка, или 

Крпеж, т. das Slifmerf, die бесе, на ручак, треба да дође и поп 
çousarcinatio. | да прекади н да очати кољиво. 

Нрпеле, f. pi. Die Berbindungsftange Der Кад већ буде око пола ручка, он- 
„Зофраате {еп am Pfluge, jügi pars. да запале воштану свијећу, до- ‚ 1 Крпељ, m. 1) eine ©фа , ricipys. несу mamjana и вина, ше усшану 
2) vide врпицћа у славу: помолесе Богу, једу 

Крпешина , (УЛИВА. 9. крпа. кољиво, обреде се вином (напија- 
Һрпигӯз, m. ди  епидег Хепијф, pa- јући: „За славе небеске, која Mo- 

nicum yerticiliatum, же да нам поможе“) и ломе (дома- 
Крпити , им, у. impf. ен, pannum Ћин с попом, или свим другим 

айѕцо. кад не ма попа) крсни колач 
Konunga, f, dim. 9. крпа. Е (који мора бити од шенична браш- 
Крпљење, р. Daê Klien, reparatio. на у кисело умијешен и нашаран 
Крпурина, f. vide врпетина. поскурњаком ; једну четвршину од 
Kpcman, т. Wanngname, nomen viri, mora колача даду попу, једну до- 
Крсна, на, но, H. I. колач, свијећа, маћици, а двије они једу; а како 

дит рамбра он qehörig, pertinens ad се ломи крсни колач, ја шо не у- 
diem patrono coeliti sacrum , laralis (9). мијем описати, него би требало 

Крсно име, п. Сваки Србљин има по измоловаши) и пјевају (два и два) 
један дан у години, кога он слави, у славу: ' 
и то се зове крсно име, CBE- „Ко пије вино за славе Божје, 

· ти, свет5, и благ дан. До- »Помозѕ му Боже и славо Божја. 

маћин се стара и преправља за ци- »А шта је љепше од славе Божје 
јелу годину како ће и с чим ће »И од вечере с правдом стечене ? 
прославити крсно име. Кад буде у Потом сједу опет, и пијући и 
очи крснога имена пред ноћ, онда једући разговарајусе и пјевају до 
зађе један из куће (обично млађи) мрака (домаћин не еједа за сто, 
по селу те зовне (на крсно име)“ „“ HENS стој | ak и служи то-, 
све сељаке, који то крсно име не та вино и Тако славе 
славе ; тај пред сваком кућом ски- три дана (само што не устају 
не капу и обично овако почне: више у славу; други се дан крсног 
„Божја кућа и ваша! поздравио је ~ , имена зове појутарје, а трећи 
отац (или брат) да дођете довече . уставци), а пријатељи одлазе чак 
на чашу ракије: да се разговори- четврти дан. И најгори сирома 
мо и да мало ноћи пошкратимо ; шреоа да прослави своје крсно 

JUMO буде свети Никола (или који име, макар продао какво живинче, 

буде) донијо, не ћемо сакрити : или друго иппо из куће, me купио 
дођите, nemojme да не дођете.“ ракије (ако своје не ма) и остало 
Кад буде у вече, онда неком оти- штпо му ваља. Понајвише славе 

де домаћин, неком пошље сина, Никољ дан, Јовањ даи; Ђурђев дан, 
неком најамлика (жене у вече сла- Аранђелов дан и ш. д. и то се не 
бо иду) или другога кога из куће. мијења, него остаје од кољена на 
Кад званице долазе свеч ар и- кољено: зато’ се сматрају Kao po- 
ма у кућу, обично овако говоре: ђаци сви, који славе једнога свеца. 
„Добар вече и честито ши свето! Крст, m. 1) das Kreuz, crux, 2) не ма 
славио га млого љеша и година у га у крсту, feines Gleihen gibtê niht 
здрављу и у весељу! „Ђекоји no- in der Gpriftenbeit, поп invenies pa- 
несу и јабуку, или (по варошима) геш in christianis. 5) крст на небу, 
лимун, ше даду домаћину кад му ein Фе ки, astrum: 4) десет врста 
назову добар вече. А пријатељи насадио на гувну, vide крстина 2. 
из другије села дођу и незвани, па Крста, n. pl. раб Kreng, 416 ein Theil’ 
ту сви вечерају, пију, разговара“ deë Körpers, regio sacra, lumbas. 



Kpy 

Крста, л. Mannsname, nomen yiri, 

Kpcmam, ma, то, H, п. барјак, 01е 
fore не А ч cruce, үехі]- 
lum cruciatum, / 

Жрсшаш, m. 1) крсташ талијер, Der 

Kronthaler, thalerus. 2) крсташ o- 
pao, der Kreuzadler (?), aquilae genus, 
3) крсташ барјак, die Kreuzfahne, 
vexillum cruciatum. | 

Крсташица, f. der halbe’ &ronthaler ; 
auh der vierte Theil desfelSen, thale- 

ri cruciati dimidia, et vel quarta pars. 

Крсти куме деше (у Сријему), tri- 
folium reptans Linn. 

Крстина, f. 1) augm. 9. крст. 2) е а 
фе Фатђен, Die auf dem Felde beifam= 
men liegen, mergitum cumulus. 

Ћрстити, им, у. pf. taufeu, baptizo. 
Ја га крсшим, а он npani. 

Крститшисе, имсе, ү. r. impf. 1) ge- 
tauft merden, baptizor, 2) fish. taufen 
laffen. 5) кога, чега; од кога, или 
од чега, fich befreigen, cruce signo. 

Крстић, m. dim, 9. крст. _ 
Крсто , m. hyp. y. Крста. | 
ћрстов дан, ва дне, m. рад фбећ des 

Kreuzes, Deren её zwen gibt, den 5. 
an. u. Den g14, Se 
cis. | уз; 

Крстоноше“, f. 
Kpm, ша, шо, 1) feft, firmus, дигиз: 

крто месо, 9. i. вртина. 2) fprode, 
unbiegfam, durus, н. п. дрзо , cma- 
нло. 

Кршина (и кртина), 1) f. Daê Че ф, mit 
Uuslglug рез Betts, carnes, excepto 
adipe. 2) vide кртица. 

Кртица, f. Der Maulwurf, talpa. 

Кртштичњак, m, der Maulmürfshigel, 
MaulmurfShaufen, cumulus terrae а 
talpa aggeratus. | 

Кртог, m. der Unrath ; Die Unordnung 
im Rimmer, confusio supellectilis in 
cubili. 

Kpmoxeme, п. da Unordnung = тафеп 
im Rimmer. 
Ћртожиши, им, у. impf. Unordnung 

тафеп im Zimmer, sordes spargere 
per cubiculum. 

Круг, m. eine Сфеібе, discus. 
Круна, f. die Krone, corona, 
Круна, f. hyp. v. Крунија. 
рунаст, ша, то, н. п. кокош, де: 
front , coronatus. 

Крунија, f. Srauenname, nomen femi~ 
пае. | 

Крунијца, f. dim. v. Крунија. 
Крумиши , им, v. impf. бєйёеїт, у а 

(еп, carpo, н. п. кукурузе, суво 

‘цвијеће (н. п. да се из њега сјеме 
извади); 
»Вул се вруни ше ђевојку буди ~ 
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fi n 9. cr 
• 

. cf. завјетина: 
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Круница, f. dim. y. круна. 
Круњење, n. dag Plüden, carptio. 
Крупа, f. т) der Hagel, die Graupen, 

grando. 2) намастир у Далмацији. 
Крупан, nua, но, grob, crassus: Kpy- 

пна со, брашно; човек, риба; HOB- 
ци (у ситно се не десило, а у вруп- 
но не мам). 

Крупањ, пња, ш. @(а0{ in der Pa- 
Бевина. | 

Крупањсви, ка, ко, yom Крупањ. 

Крупица, Ё. т.ј. соли, die Graupe, das 
Сей, frustum, fragmentum. 

Крупник, m. eine Urt Getreidepflangze, 
Dte in der Herzegowina gebaut wird. 

Крут (сотр. крућӣ), ma, mo, di, 
crassus, г 

Крутуљав, ва, во, ЮП), subcrase 
545. 

Крућина, f. die Dide, crassities. 
Крушац, шпа m. m. j. соли, ein Bros 

fen Salz, frustum salis, 

Крушевац, виа, т. ©tadt (пи? Ruis 
пеп) an Der Morawa. 

Крушевачквп, ка, ко, yon Крушевац. 
Крушедол, ш. 1) намастир у фру- 

шко} гори. 2) село код тог нама- 

стира. Крушедолац (Ala), човек 
из Кћрушедола. Крушедолски, ка, 
ко, von Крушедол. 

Крушење, n. daS Brödeln, carptio, 
Крушити, им, у, impf. bröfeln, car- 
. ро, н. п. со. $ 

Крушка, f, 1) Der Birnbaum, Ме Birn, 
„pirus. 2) Die Birn (ruht), pirum, 
Крушков, ва, во, Birn-, piracius, е 

piro. 

Ћрушковац, sga, ш. Birfenftab, ba- 
culus piracius. 

Крушковача, f. Der Birfenfod, fustis 
piracius. ' 

Крушковина, f, dag Birnholz, lignum 
piri. 

 Крушковица, f. Birnbranntwein, vi 
num ustum e piris. 

Крушчић, m. dim, 9. врушап. 
Kp лшчић, m, dim. еіп Неле Birna 

ваши, pirus parva. 
Крушчица, f. dim, 9. крушка. 

Крцање, п. dag Хпафеп (Дијёпафеп), 
fractio , elisio, 

Крцати, ам, у. impf. Ёпафеп ($. 5. 
Rujfe), dentibus frango. 

Крчаг, m. Der Krug, urceus. 

ћрчало, п. ат $) иде ein holzerner Bers 
binDungsnagel, clavus ligneus ага: 
„Узе Марко рало за крчало — 

ћучање, n das (бегаш) einer {рге 
hensen Menge, strepilns , susurrus 

Joguentium. 
Крчатши, чим, у. impf. fummen (902 

yieren ереди), susurros 
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| Крчевина, f. das Nodeland, terra sil- Ктети (у Сријем Бачк. l ; 
= liberata, поуаје. Не ма очевине vide RE عو ie а 

без крчевине. 
Крчење, п. dag Roden, sylvae caesio, 
Крчидба, f. рад Roden, erutio sylvae. 

ајдемо на крчидбу. ка 
Крчиши, им, у. impf. roden, eruo, 

саедо silvam, 
" Крчма,Е. з) die © фепЕе , сапропа. 2) на 

њему је остала крчма, ег hat dos 
legte Glas auSgetrunfen, und muf дарес 
frifhen Wein пафђоГеп laffen. 3) npo- 
даје на крчму, flein weife, en détail, 

Kpumâp, m. der Wirth, caupo. 
Крчмарев, ва, BO, vide крчмаров. 
Крчмарица, f. Die Wirthinn, uxor cau- 

pouls. 

Крчмаричин, на, но, Der Wirthin, 
сорае, 

Крчмаров, ва, во, без Wirth, cau- 
ponis. 

Крчмарски, ка, ко, Der Wirthe, cau- 
ponum, 2) аду. wie ein Wirth, more 
саиропі15. 

Арчмитши, им, у. impf. 1) апё{феп: 
fen , singulatim vendo vinum. 2) н. н. 

јабуке, Aepfel Fleinweife verfaufen , 
mınutım vendo рота, 

Крчмљење, n. 1) дав Ausfhenfen, ven- 
ditio vini. 2) das fleinmeife Bertaufen, 
venditio minuta. 

Kpu, m. das durd ausgetretenes Waf 
fec Ungefhmemmte, adluvio (?). Сни- 
јела вода шушањ па начинила крш 
(кад ко каже да је с ким род, а 
не знасе по чему). 

Кршан, шна, но, wader, {ге{[Їїф, bo- 
nus, praeclarus. 

Ершёье, n. das Breen, fractio, ruptio.: 
Кушити, им, v. impf. brehen, frango. 
Кршњање, n, dim, 9, кршење. 
Кршкаши, ам, dim. ө. кршити. 
Иршљав, ва, во, im УЗафе ит zu- 

тифаебПебеп, qui поп juste excrevit. 
Крштенл, на, но, н. п. кум, Зац: 

Pathe, baptismalis. у 

Ћрштење, n, Die Taufe, baptismus. 
Кршћавање, n, Daê Хашеп, baptiza- 

tio. 

Kpuhásamu, ам, v. impf. taufen, bap- 

(1710, 

Кршћење, n. vide крштење. 
Крљање , u. 1) Dag етфтефеп, fractio, 

2) раб Huften ред Pferdes, tussitio 
equi. 

Крљат“, m. Urt arabifhen Pferdes, 
equi arabis genus : t 

„һудгоЁ иде он кръата jawe — 
„И крљата коња у попито — 

И; љати, ам, у. impf. 1), бтефеп, fran- 
go &. B. прат, 2) huftew (vom Pferde), 
tuss10. \ | 

d 

Khepana, f. Yranenname, 
nae. 

Корин, на, но, der Topter, filiae. 
АБИ, кћери, f. die Фофїег, filia, cf. 
hep und шћи. 

Кубе, ema, р. (у Србији) vide шруло.. 
Кубура, f der fümmerlihe Buftand, , 

angustiae. ү: 

Кубураш, m. највише се говори у 
млож. броју кубураши, m. j- пиш- 
тпољи, пппо се носе у кубурама, ме 
Gattelpiftolen. 

Кубуре*, f. pl. die Сфеіре im Sattel 
für 01е Piftolen. 

Кубурёъе, n. das fimmetlihe Reben, · 
vita angusta, | 

Кубурити, им, у. impf. fümmerliġ . 
leben (fein Gefhäft treiben) anguste 
vivo, ago. 

Кубурлија *, f. vide кубураш: 
, Он пошеже пушку кубурлију — 
ћување, n. баё Komen, сосбо. - 
Кувар, m. der fod), coquus. · 
Куварев, ва, во, vide куваров. 
рузарица f. die Ф9д!п, содча: 
Кугарииић, зма „\но DÅ Кофи, co- AR, > Hin,ا  

Куварка, vide куварица. | 
Куваркин, на, но, vide куваричин. 

Куваров, ва, во, de$ #0093, coqui. 
Куваши, ам, v.impf. 1) Еофеп, coquo. 

2) љеб (у Србији), Brot аптафеп, pin- 
во, coquo panem (i. q. мијеситши). 

ћувапшсе, амсе, v. r. impf. foden, 
fieden, coqui. - 

Кувеждин, ш. намастир у фрушкој 
гори. ћувеждинац (нца), калуђер 
из Кувеждина. Кувеждинскп, ка, ко, 
von Кувеждин. 

Куга, f. die Pet, pestis. Србљи кажу. 
да је куга жива као жена (шо OCO- 
бито доказују они, који су лежали 
од ње). Млоги кажу да су је виђели 
ђе иде завјешена бијелом мара- 
мом; а ђекоји приповиједају да су 
је и носили, т. ј. она нађе човека 
ү пољу, или срете ђе на пушу (а 
herom дође и у кућу), па му каже: 
ја сам куга, већ ајде да ме но- 
сиш тамо (куд она оће). Онај је 
упрти на кркаче драговољно (заш- 
то већ њему и његовој кући не 
ће итиша учинити) и однесе је 
без сваке муке (зашто није теш- 
ка ни мало) куд му каже. ћуге има- 
ју преко мора своју земљу (ђе са- 
мо оне живе), па и Бог поле амо 

(кад људи зло раде и млого грије- 
те) и каже им колико ће људи no- 
мории; но и њи млого пропадис 

nomen femi- 
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4 од паса: зашто се врло боје зли- 
је паса. | 

Кад куга мори, онда јој слабо го- 

воре куга, него кума (као да би је 
с шим умилостивили) ; ниши смију 

увече оставиши неопране судове: 
зашто она дође ноћу у кућу ше 
гледа јесу ли судови опрани, па 

ако не буду опрани, а она све ка- 

шине ичанке изгребе и отрује (ђе- 
ком однесе нуга и сланину с ma- 

вана). — Купи као куга Бецу. — Не 
избива као Kyra из Сарајева. — И 
до сад је куга морила, ал није у 

_ гузицу згађала. 
ї угла, f. (у Сријему у Baun. и у Бан.) 

Die Kugel, globus. 
Куглана, f. Der Regelplag, die Kegel- 

bahn, der Kegelplan, area сопогита 
lusui destinata, 

Kyraame , u, Der Хеде фир, lusus co- 
norum, 

Куглашисе, амсе, у. г. impf. Kegel 
fhieben , ludo conis. 

Hag, Ној wo vorbei, quo? qua? 

һун Кук 55 

Kyana, f. (у Сријему, у Бачк. и y 
Бан.) die #йфе, culina. cf. кућа. 

Куинсвй, ка, ко, Ўйфеп >, culinarias.. 
Куја, f. vide кучка. 
ћујунија“ , m. vide златар, 
Кујунпијин, на, но, деб (5019 = und 
О Прегасре ет, aurificis, агсеціаги. 

7 нујунцӣјница, f. die Фофинеи, 
uxor агрепфаги. 

Кујувнујнскт, ка, во 1) а  фине0 
Кујуншијски, ка, ко, ў argentarii. 2) 
nab Arf des доо фине, more argen= 
tarii. 

Кујуншлу У, m. die Фор фине је 
aurificis ars. 

Kys, m. dag Hüfthein, os сохае. 
Кука, f. Der Hafen, uncus. 
-° © Ў ; 
Кукавац, вца, m. der биди, сиси 55. 
што ћу кукавац сии! 

Кукавица, f. Der биди, cuculus : nog- 
меће као кукавица јаје. Србљи 
приповиједају да је кукавица била 
жена и имала брата, па јој брат 
умръо и она за њим MAKO млого 
шужила и њућала, дов се није 

претворила у muny (једни кажу 
ћудагод, (Рес. и Срем.) vide кудагођ. , да се брашу досадило њено нуна- у р W a рам | 
Кудагођ, (Ерп.) vide вудго$. 
Куда му драго, wohin immer, quocuna 

que, quo libuerit. , 
Кудгод, (Рес. и Срем.) vide кудгођ. 
Ћудгођ, (Ерп.) wohin immer, quocun- 

' que demum. 
" ћудеља, f. (Рес. и Срем.) vide вуђеља. 

кудељица, f. dim. 9. кудеља. 
Кудељиште, n. (Рес. и Срем.) vide 
вуђељиштпе. 

Ћудељнӣ, на, но, (Рес. и Срем.) vide 
куђељни. 

Кудиши, им, у. impf. übel reden von 
einem, calumnior. Лар г 

Куд му драго, vide куда 
Ћудрав, ва, во, frage 
ћуђеља, f. (Epu ) 

Die Portion Flachs, Hanf/ oder Baums 
molle, die auf einmal auf dem Roden 
ift, pensum (?): дај ми једну nyhe- 
љу вуне. | 

Куђељица, f. dim. 9. куђеља. 
Куђељаште, n. (Ерп.) vide ГА 

THIOL око 77. а {Жез е 

Куђељмти, на, нб, 1) vide KOHO- 
пан. Kl gee = 

Куђенан/ т, /der Tadler, vituperator , 
in de Gprüdmworte: кад дође cy- 
Беник, нев изједе говно һуБеник. 

Куђсње, u. das Berläumden, calum- 
niatio. | 

“Жужан, жна, но, von der Peft anges 
‘reff, verpejtet, pestilentus , рез ег. 

 Кувнв, п. фес реј таве, pestilentia 
correptus. Ф 

- ње и јаукање, па је он проклео пе 
се претворила у тицу, а једни 
опет кажу, да се Бог на њу pa- 
срдио, шипо је шако млого MIY- 
жила за брашом, кога је он бно 
узео, па је претворио у тицу); за- 
шо гошово свака Српкиња, KOJOJ 
је браш умрљо, и данас ‘оплаче, 
кад чује кукавицу ђе кука. — Кад 
кукавица изиђе рано те кука по, 
поној шуми, онда кажу да he би- 
ши зло (оне године) за ајдуке; али 

г кад кукавица кука по зеленој шуми, 
„онда су ајдуци весели: 
„Лисшај горо кука) кукавицо: 
Нек се чини ора за ајдуке — | 

Ћукавичић, ш, Der junge Gugu, cu- 
culi pullus. У 

Ћувавичица, f. dim. у. кукавица, > 
~ 

Кукавичји, uja, чје, 0е$ Фисаифд, cur 7 
culi, 

K укавичјп коњиц, m. eine Urt Boael, 
avis genus. т 

Ћукавий, на, но, fraurig, moestus, 
Кукање, р. das (биди: {адеп [0061 vom 

Фисфанф, als аис von Убеђ адепђен : 
куку мене и до Бога! ululatus сиси~ 
h et троегев ит. $ 

Kysacm, ma, шо, þafesförniig, unci- 
natuss 

Кһукаши, ам, у. impf. ан, ди frensa 

еп, бато еп, си. 

К скица, f. dim. y. нука, cf. вучица. 
Кукњава, f. das Запипегас фтеђ (рад 
вуку “мене flagen), ејајацо. 
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Кукољ, m. die Miden, agrostemma gi- 
thago Linn. 

Kysonocacm, ша, то, Багепиаћа, 
naso adunco. 

Куку мене (мени)! тер mir, hei mihi, 
me miserum. 

Кукуљица, f, eine Art Kappe, cucullus. 
Ћукурск, m. (Рес. и Срем.) vide ny- 

KypHJeR. 
Кукурёкање, n. (Рес. и Срем.) vide 

кукуријекање. 
Иукурекати, речем, (Рес. и Срем.) vi- 

de кукуријекатши, 
ћукуревнути , нем, (Рес. и Срем.) vi- 

de кукуријекнути. 
Кукуријек, m. (Ерп.) die Riefmwur;, 

helleborus. 

Кукуријекање, n, (Ерп.) dag Riferifis 
(фтеђеп, galli cantus. | 

Кукуријскаши, јечем, у. impf. (Ерц.) 
fiterifi Феађеп , cano kikeriki. 

Кукуријекнути, нем, v. pf. (Ерц.) eins 
mal fiferttit {фгейёп, dico kikeriki (e. 
g. in aurem). 

Куһуруз, Der ииги, türfifhes Korn, 
zea mais Linn. 

Кукурузан, зна , но, н. п. љеб, брашно, 
Жиитиз: , е zea mais. 

Кукурузпште, n. der Ader, wo ehe Rus 
Бити gebaut war, ager in quo zea mais 
fuit sata. 

Кукурузница, f. dag Kufurujbrot, panis 
e Zea, 

Кукурузовина (кукурузовина), f, Daê 
бивши troh, stramen zeae mais. 

Кукурупшић, m. dim. ә. кукуруз. 
Ћукута (кукута), f. 1) велика, conium 

maculatum Linn. 2) мала, ае иза cy- 
napium Linn, 

ћукутање, n. dim. 9. кување. 
Кукутати ућем, dim. 9. кукаши:, 
„Кукавица кукуће 
„Радосаву виш’ куће; 
„Радосав се обрће 

„Тражи жени обуће — 

Кула 7", f. det Thurm, turris. 
У улатаст, ma, то, H. п: коњ, maus: 

` farb, maufefarbiq, colore murino. 

Кулача, f. m. j. колиба, eine jeltartige 
"Hütte, tentorii genus. 

кулаш *, m. ein maugfahles Pferd, e- 
quus coloris murini. 

ћулин бан, m. {п Der Redengart: почео 
приповиједати којешта од Кулина 

бана, orditur ab ovo, et bolt weit 
ац, ' 

Кулич, m. Ruinen einer Feftung an der 
` Mündung der Morawa. 

Кулунпија *, m, (у Сријему, y Baus, 
и у Бан.) vide кујунџија, mit alien 
Ubleitunaen, 

Кула, f. vidë качамак. 

. Жуман „та. vide кумашин, 

Кул кум 352 

Куљање, n, Daê Hervorwallen (5. B. des 
Rauds), provolutio. | & 

Кулаши, ља, у. impf. бетомраПси, 
provolvi, н. п. дим из пећи, челе из 
кошнице. ' | 

Kfm, m. 3 крштени, der Заитрабе, 
sponsor baptismalis. Кум се зове и 
онај, који први пуш стриже косу 
Ђететшу ; такови кумови бивају и 
Турци нашим људма, инаши људи 
Турцима (по Босни): 

„Ој Турчине за невољу куме ! 
„Не кумим ше што ја кума не мам — 
2) вјенчани, Der Зе апо bei der Занг 
ung, testis conjugii. Образ ваља, кум 
ће доћи. Пред кума (ш. ј. штогођ 
mako добро, да би се могло пред 
кума изнијети)! Запрвенио се као 
да је пред кумом прануо. Ни ши 
мени кум, ни ја шеби стари свати. 
Ако nuhe кума не нађем, ши ћеш 
ми бити кум. 

Кума, f. з) die Фа уп, Gevatterin, com- 
mater (?). 2) Die Pathin, puella cui sum 
commater. 5) Guphþemismus für куга. 
cf. куга. . | 

Куман, мка, ш. hyp. у, кум. 

Кумање, n. dag gegenfeitige СЗедат еп 
а18 кум, salutatio kumi vocabulo. 

Куматисе, амсе, v. r. impf. с ким, 
fih alê Gevatter begrüffen, salutare se 
Ravicem cumi vocabulo. | 

Кумача, f. cf. дружичало. 
Кумашин, т. augm. №, кум. 
Кумбара *, f. vide лубарда. 
Кумбарапција *, m. Jer Bombardier, py- 

robolarius, 
Кумин, на, но, Der кума, commatris 

et pestis, 

Bym их, ê impf. кога, уц Ges 
'yatter bitten, advocare pro teste bap- 7 маз ахи. боаупдй. Кумићеш ти кугу 
да те умори. ^ 

Кумишиое, имсе, у. г. fr. с ким, mit 

jemand Gevatter werden, cumatus 
necessitudinem ineo. 

Кумић, @ераёќегфеп, dim, Y. вум. 
Кумица, f. dim. у, кума. у 

ћумљење , n. рад Gevatterwerden, ini- 
по necessitwdinis-e im а Каћа; 

Кумов, ва, во, des Gevatterg, ад te- 
stëm ај би «рек еш a 

Кумсвање, n. Daê ера еј їп, си- 
“matus (2). 

Кумовати, мујем, у. impf. коме, ¿u 
Вера ес тереп, sum testis baptismi 
aut conjugii, 

КҺумовскй, ка, KO, 1) Dem беда ве au- 
Перепо, quod decet testem baptismi 
aut conjugii. 2) аду. wie ein и» њу, а 
ге testis Бари ви. “~ 



У, 255 Ћум Куп 

Ћумпанија, f. Ме Gompagnie, certa mi» 
litum turba, centurias ji 

Кумпанијски, ка, ко, бошрадӣіе:, quod 
‘est centuriae. 

Кумрија *, f. а) eine Art Turteltaube, 
turturis genus. 2) ein grauenname, no- 

men feminae. Wreiftens gibt man и 
den Gefangenen, Кумрија робиња: 

„Код колевке Кумрија робиња, 
„Она њија два банова сина — 

Ћумсал *, m. vide пијесак. 
Кумство, n. die Вера е фаје, munus 

‘testis baptismi aut conjugii. 
Жумче, чета, n. Der Pathe (das Kind), 

filius baptismalis. Умре кумче, поква- 
puce кумство (рад Kind ift део: 
беп, Die Geyatterfhaft bört (alfo) auf). 

Жуна, Ё Der Marder, mustela. martes 
Linn. 

'Кунадра, f. 1) оно од пређе, што се 
уваши у нитима као памук, die $10= 
сре, Поссиз. 2) палацка од porosa 
кад се ишчупакао перје, die Жађфеп 
vom RiefgtaB. 

Кундак, m. бег Shaft (der Flinte), lig- 
пот tormenti bellici. Аа 

Жундачење, n. das ©фа{еп, munitio 
tormenti bellici. 

Жундачиши, им, у. impf. н. п. пушку, - 
` (die Flinte) fhåften, munio ligno. 

"Ћундачић, m. dim. 9. кундак, 
Жуница, f. dim. 9. куна. 
Кунор (планина), ш. 
„Oae беже у Кунор планину — 
Купа, f. 1) vide чаша. 2) вода y Рваш- 
CKO). 1 
Жупа, f. гомила од чешири ораа. Та- 
кове гомиле намјесте ђеца (свако 
по једну) у ред према себи, па бију 
редом ојнаком с једнога мјеста 
ше и обарају (играју се купе). Кад 
који коју купу обори, он је и узме; 
ако један обори све у један пут, 
он и све узме; ако одовуд не 060- 
pe све купе, а они бију од онуд с 
онога мјеста, ђе се кога ојнак 
уставио; ако и тада остане још 
која купа необорена, а они онда 
дометну опет сваки још по једну, 
па на ново бију. (іп Kinderfpiel mit 
еи, lusus nucum. 

Купање, п. das Baden, Јауапо. 
Купати, ам, v. impf. baden, lavo. 
Купатисе, амсе, у. r. impf. baden, fi 

baden, lavor. 
Kynan, uga, m. der Käufer, emtor : 

А. По mmo је mo? 
Б. Ко је купац? 
А. Ја сам, 

Купилац, nuoga, m. Der Refet (и Пе . 
' fer, Klauber), lector, collector (у. g, 
foeni, prunorum , pomoram),. - - 

У а S бы 

> 

5, 
А Љ Куп hyp 

Купина,Ё. 1) der Brombéerfirauh, rubus 
fruticosus Linn. 2) Die Gtadelbeere, 
bacca grossulariae. 3) Şrauenname ; no- 
men feminae. 

Купити, им, у, pf. Eaufen, ето. 
Ћупиши, им, v, impf. аи ееп, colligo. 
Купитисе, имсе ‚ у. г. impf. {4 ufam: 

mengiehen, contrahor, (von der Urmee, 
congregor). 

Ћупица, f. 1) dim. 9, купа. 2) der фтор 
fopf, cucurbitnla, cucurbita. 

Купљење, п. das Lefen (Uuflefen), lec- 
tio, collectio. ! 

Купбваһе, n. DaS Kaufen, emtio. 
Куповати, пујем, у. impf, faufen, emo 
ћуповни, на, HO, H. п. гуњ, љеб, gez 

tauft, emtus (Gegenfag vom 50 Haufe 

Grgeugfen). 
Kynyc, m. Der $001, brassica oleracea 

capitata Linn. Досша је купуса изјео 
(er ift ein alter Mann). ` 

Купусара, f. н. п. каца, баё Ganer- 
frant = Gefirer (der Krautbottih), vas 
„та фо а acidum adservatur. 
купуса М: augm. №. купус. 

Купўсйшше, ш. Ader; wo einft оН 
gebaut worden 11, ager olim olera- 
rius. 

Купусни, Ha, но, H. п. лист, каца, 
#гаш=, Kobl-, оЈегагіцѕ, olitorius. 

Кура, f. hyp. о, курап. | 
Кураж, f. (у Сријему, у Baun. и у Бан.) 

01е Courage, der Murh, animus, ani- 
mus fortis. cf. слобода. | 

Кур ан, жна, но, muthig, animosus, 
cf. слободан. 

Куражење, n. das UAnfeuern, Muth mas 
феп, animi additio. 

ћуражити, им, у; impf. anfeuern, ani- 
mum addo, facio. 

Куражитисе, имсе, у. r. impf. fh Muth 
mamen, seipsum incendere, 

Кураш, ma, mo, т) mentulatus, peni- 
tus. 2) bene mentulatus. 

Курап, pga, m. daS männlihe Giied, 
penis, mentula. 

Курбан *, m. bag SGHlahtopfer, victi- 
ma (bet den ЗйтЁеп). 

Куўрва, f. 1) die Hure impudica, mere- 
trix. 2) диф alê ©dhimyfwort gegen 
Männer, mendax, perfidum scortum. 

‹Курваве, п. 1) баё Huren, scortatio. 
2) (курвање) Daê burenartige Фепеђг 
men диф yon WMannern, mores merg- 

tricii. : ; 

Ћурвар, m. der Hutter, scortator. 
ћурварев, ва, во, vide һурваров. 
Курварица, f. Ёотіїфе und zmeideutige 

Berbunzung der куварица, comice pro 
куварица. 

Курваров, ва, во, ред ©нтегё, scorta- 
torig. 

M 
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Курварсвй, ка, ко, 1) игеп, тегеігі- 
cius, 2) аду. wie еіп Hurer, more scor- 
tatoris. | 

Курварство, n. die Hurerey, scortatio, 
Kypeamu, ам, у. inpf. mie eine Hure 

fih befragen, lügen, meretricio more 
se gerere. 6 

Курвашисе, амсе, у. г, impf. Huren, 
scortor, 

Курвстина, f. augm. 9. курва 
К рвић, m. der Hurenfopn, spurius, 

nothus. f 
Курвица (у Сријему курвица), f, dim, 

Y. курва. j 
Курдељ, m. код плуга она] клин, што 

је за њега запета гужва орачица. 
Куре, pema, n. dim. у, курац: свако 

Type своје куре кали. 
Ћуо ние, gema, п. dim. ¢, куре. 
Ћуриков, ва, во, YON куриковина, е 

`сегїа arbore куриковина dicta. 
Ћуриковина, f. Urt Holzes, ligni genns. 
жура! iuterjectio vituperii: кад пович 
људи на кога курја! 

Ћурјав ак vide вук 1 
Курјачина, f. vide вучина. 
Ж урачић, m. dim. №. курјак. 7“ 
Курјачица, f. vide вучица. С 
Курјачк/, ка, ко, т) vide вучји. 2) аду. 
wie ein Wolf, more lupi. 

Ry pjyF *, m. 1) der Sdhwang, cauda; vi- 
"Је реп. з) der Zopf, cauda capillo- 
rum. cf. кика, плетеница. 5) Der Bo 
Den deS Flintenlaufs, fundus teli glan- 
darii (sclopeti). 

Ћ рјучење, n. раб Anfhrauben des Flin- 
tnbodens. 

Ћурјучити, им, у. impf. m. j. пушку, 
или цијев пушчану, den Boden des 
Fiintenlaufê anfhrauben. 

Ћурјучић, m. dim, у, курјук. 
Ҡуроња, m. bene mentulatus. 
һуропецаье, n. ein објсби : Рот фев 
piel, oder vielmehr Ancfdote davon: 
куропец па и onem — | | 

Куропецашисе, амсе, у. г. impf. vide 
һуропецае. 

Курзаһе, n. Dag Gebrauhen des (obfeğ- 
пе) Werts курац, penis creber usus 
in loquendo. 

Курцатисе, амсе, v. r. impf. бав Wort 
'курац im еттафе oft gebrauchen : 
emoj се курцати, penis vocabulo 
abuti. ‚ 

Кур!)ватн, цујем, у. impf. еіп Slo: 
праћетив für јебати : 
„Ајде баһа у катане; | 
„оста пити, доста јести, 
„за врајпару курловати. 

б рпокрет, m. ein Еотифев Wort für пелер (q. 4: excitans penem), 

һўрчев, Ba, BO, шешијав, 
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Курчевит, ша, шо, wie Der курац, 
ut mentula. ' 

Курчекања, п. augm. ф, курац. 
Курчење, п. dag Thun, wie der курап, 

imitatio penis. у 
Ћ урчина, f. vide курчекања. 
Курчитисе, имсе, у. г. impf. fun, wie 

ein курац, репет imitor. 
Ћурчић, m. dim. y, курап. 
Кус, са, со, geftugt, cauda truncata, 

Кус пијешао пиле до вијека. 
Куса, f. куса кокош, дећивЕе, sine 

cauda, - 
Кусало, n. у кашике оно што се Mee 

ће у уста, der vordere Theil Des Qf- 
те18, pars cochlearis quae ori admo- 
vetur. Кусалом ra закусује, а дрш- 
ком му очи вади. | j 

Куса, m. дећивтев Pferd, equus cauda _ 
cüurtata. 

Кусање, n. ђав Gffen mit volem Löffel, 
cochlear plenum ori адтоуео. 

Кусашак, шка, m, der Gtümmel, tran- 
cus, „~“ 

Кусатши, ам, у, impf, mit volem #бїеї 
effen, cochlear plenum ori адтоуго. 

Кусида, f. Миф ап der Grenze gegen 
· Montenegro, Кусидски, ва, ко, ооң 
Кусида: 
„Код Кусиде студене водице,. 
„У лијепим Кусидским лукама — 
Куснути, нем, у. pf. einen vollen обје 

fel ушт Munde tragen, cochlear ple- 
num 10 05 Ingero. 

Кусбв, та. Kye пас, Der Stufhund, ca- 
nis cauda truncata. 

Кусовљев, ва, во, ђев Gtughundes, 
canis curti. 

Кусоња, m. кус во, der ©{иВофё, bos 
cauda truncata. Да пусте кусоњу 
под пласт (нарастао би му рел ?). 

Кусоњин, на, но, deg @©ї{цфоф{еп, bo- 
vis cauda truncata. 

Кусуља, f. куса крава, die Stuffub, 
vacca cauda truncata. 

Кусуљин, на, но, der Gtugtuh, vaccae 
cauda truncata. 

Кусўр *, m. der Rüdftand, residuum 
debiti. cf. остатак. 

Kým, m. der Winfel, die (се, angulus. 
Кушао, тла, m. еіп groĝer Shöpflöffret 

(um Waffer zu fhöpfen), haustrum, 
cochlear haustorium. 

Кутија *, f. die ©фафёеї, capsa. 
Кутијца, f. dim, у. кутија. 
Кушлача, f. vide кушао. 
йутлачица, f. dim. y, кутлача. 
Kymanh, m. dim. p кутао. 
Һутњак (кутњак), т. der Бефађи, 

dens molaris, 
ћушњи, һа, ње, н, п, зуб, der ©» 
abn, deas molaris, 



557 Kym Kys 

улаи (кућни), ња, ње (њо?), н. п. 
те Hauüš:, domus. 

Ky a, f л) рад Haus, domus, 2) die 
Küche, culina: 
А. Be ши je кућа? 
Б. Koa собе. ` 

Ћућани, m рі, die Фанвдепојеи , qùi 
10 бана domo habitant, familia (2). 

Ћућанлк, m. der gute Haushälter, bonus 
pater familias. 

Ћућаница, f. die håäuslihe Frau, bona 
mater а Нав. 

Ћућевна, на, но, Dem Haufe, Der дап: 
џез Familie gebörig, universae fami- 
1236, 

ћућење, n. баё Haushalten, curatio rel 
familiaris. 

Ћућерина, f. (augm. $. кућа) unförmlis 
ches, verfalleneê Haus, caduca domus : 

„Кућа му се вућерином звала, у у унер 
„Беца му се на огњиште срала — 

Кућетина, f. augm. y. кућа, 
Ћућиши, им, у. impf, m. ј, кућу, ђаиба 

balten, rem aaa curare , augere. 
Кућица, f. 1) раб Häuschen, casa. 2) ein 

Häufdhen gefegter Fafolen, casula pha- 
séolorum, 

Кућичење, n. раб Зете еп der кућице 
Чит die Fafolen, tumulorum phaseolis 
inserendis praeparatio. 

Нуһичиши, им, v. impf. die кућице 
‘bereiten für die Fafolen, paro tumulos 
phaseolis inserendis. 

Ryhiume, в. Ort, 100 еіп ett Haus 
geftanden, locus ubi domus fuit. 

Кућни, на, но, vide куши, 
Ћућурина, Еде кућешина. 
Куп (ооп вуцати, Норбец) ‚ што. куц 
шо муц (wie gearbeitet, {о деадејеп). 
Bon einem Ееіпеп Стресре, Der faum 
feinen Mann пёбгї, 

Купа, f. hyp. 9. кучка. . 
Купање, п. раё Klopfen, pulsatio, 
Купање, n. раб Läufigfeyn der Hündin, 

"сала по. 
Куцатши, ам, у-їшрї. Норген, pulso. 
Купатисе, амсе, у. г. impf. Тадића fenn, 

“catulio. 
Куцкало, m. der Klopfer, pulsator (vom 

Kinde): стани ти куџкало. 
Куцкање, п. dim. у. вуцање. 
Ћупкатши, ам, dim. №, куцати. 

Купнути, нем, у. T? mpl Èf к 
pulso emel,” 

Кучад УЫ, lf yide їп THT 

Кунаја Ж, 49 í), f 
Berges in Serbien, 

Куче, чета, n. daê oinddhen , catulus. 
‘cf. штене. 

Жучешина, f. augm. 9. кучка. 
Kyunne, f. pl. 048 Berg, stupa, Говна 

и кучине. | 

#6647. 

над. 
. ргорг. eine 

а 

Куч Лав 5:8 í 

Кучићи, m. рі. ide шп;:енци 1, 
Кучица, f. 1) dim. 9. вука. vide вуки- 

ца. 2) dim. y. кучка. 
Кучка, f. die Hündin, canis femina. 

Кучкодер, та, der Фииђејфирег, exco- 
riator canum : 

„Кад се жени кучкодере Арсо — 
Ћучница, f. дег Haufe Wunde, die einer 

länfigen Hündin folgen, turba canum 
perseguentium catulientem, 

Куш! (у Сријему, y Бачк. и у Бан.) 
К (öfterr. fur halts Maui), tace, 
canis. 

Кушак *, m. Dûê NQuerholz (;. B. bei dem 
Tide), lignum transversum. 

ћушама“, +. (у Сарајеву и у осталим 
варошима по Босни) die Bunftgalla, 
bei Empfang 05 Befirs , pompa colle- 
giorum. 

Кушање, п. бов Berfuhen, periculum, 
experientia, tentatio. 

Кушати, ам, у. impf. ҷегифеп, tento. 
Кушлат, m. Burg ноу феп дворник ций 

Сарајево: 
„Ој ђевојко у Кушлату граду! 
„Бог зна јеси у голему јаду.— 
„йириција! ши си у горему, 
„Преносећи рану иа самару 
„Преко Босне на Ерцеговину. 
Кушља, f. м п. жена која је кушљаға. 
Кушља, ш. (Рес. и Срем.) vide вушљо, 
Кўшљав, ва, BO, yerworren, zerrüttet, 

perturbatus. 
Кушлаһе, n. рад Berwirren, pertur- 

batio. 
Кушљаши, ам, у. їзїрї. (реп Flads } 

yermirren , perturbo. 

Кушљо, m. (Ерп.) Der баё Haar yers 
„ Worren þat, capillis turbatis. Күшзо j је 
с био, коњ у војводе Вељка Ile- 

тровића. 

A. ai 

A, cf. ко WMO ла, 
Лаб „ш. Flu in Serbien: ; 
„Увашио и Лаб и Ситницу — 064 ) 
Лабуд, т. Der ©фуап, olor, cycnus* "Л 
Лабудић, m. dim, junger фран, pul- 

lus olorinus. 

Лабудица. f. das Weibchen vom Shwan, 
olor famina. 

Лабудов, ва, во, des Сфтале, су“ 
cni. 

` Лав, ш. Der Qöme, leo. 
Лавеж, m. dag ФебеЏе, latratus; cmo- 

ји лавеж паса. 
Лавић, m. ein junger Qe, catulus le- 

901005, 

| M2 
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Авита, f. Die lömwinn, leaena. _ 

Лвов, ва, во, De Löwen, leonis. 

„Л2вскӣ: ва, KO, 1) löwen:, leoninus, 

2) аду. wie еіп COME ‚ leonis more. 

МАўгаан, лагана, но, vide лаган. __ 

Лагала, n: pl. dag Qügenmerfzeug , die 

Qüaenmittel, instrumenta mendacii: 

Остала cy ми лагала у селу, него 

дај ми кола и волове да и донесем, 

па ћу ти онда лагати колико ти 

драго (прнповиједају да је некакав 

лажа одговорио цару, кад му је 

цар рекао : кад се шако људи ту- 

же да млого лажеш, деде да BH- 

дим можеш ли мени што сла- 

гаши.) f 

Лаган, на, но, leidt, levis. 

Лагано, leife, leniter. "7 

Лаг5ње, р. раб lügen, шепип, men- 

dacia. f 0 

„Адгаши лажем, у. impf. lügen, men- 

tior. 2) на кога, einen yerleumden, 

mentior in quem. _ 

А агачак, чка, KO, dim. 9. лаган, 

А 5гити, им, dim. у. жагаппи. 

Aàrym*, m. die Mine, cuniculus : nom- 

копати, или подмешнути лагум, 

cuniculum ago. \ и 

Marîn, на, но, (у Еру.) vide лаган. 

Лагушан, шна, но, dim. Y, лагун. 

Аад, m. Det (Рибе) С: фавеп, umbra. 

„Аадав, тва, m. dim. Y. лад. | 

Мадан, дна, но, 1) #11, ге ега! 5, 

2) Баје, frigidus. | ) 

Ладити, им, V- impf, füplen, refri- 

gcro, s 

Ладнети, ним, (Рес.) vide ладњеши. 

А аднити, им, (Срем.) vide ладњети. 
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Лађење, n. бав Küplén, refrigeratio. — 
Лађица (лаБица), f. раё Сф еп, na- 

утсија. ў, 

Лађуринаћ f. augm. 9. лађа. | 
Л2ж, f. Bie Rüge, mendacium ; ућера- 

ши кога у лаж ,?еіпеп Qügen |кајси, 
+ 

arguo mendacii. 
„Лажа, f. der Qügner, mendax. 
Aamuunga , f. vide ложичица. 
Лажљив, ва, во, lügenhaft, mendax. 
Лажљивац, ва, m. der #йапєг, mendax, 
Лажљивица, f. die Ө#йдпеїїпп, mendax 

femina. Í Р" 

Лаза, m. (Рес. и Срем.) vide Лазо. · 
Лазар, m. Фарас, Lazarus. 
Лазбрев дан, m. |} @а;атеѓаа(0ег Сат 
Лазарева субота, Ё. f їасоогт Palmfonns, 

tag), dies festus S. Lazaro. сЁ, лаза- 
puge. Т 

Лазарин, m. Art Flintenropr, fistula 
Jaculatoria (qum Lazzarini Veneti). 

Лазарица, f. mano зову слијепци ону ғ 
велику пјесму од Кнеза Лазара и 
од Косовског боја, Лазарица се nos 
чиње: 4 | 

„Цар Мураше у Косово пада, 
„Како паде сишну књигу пише 
„Те је шаље ка Крушевцу граду — 
А свесу остале Косовске пјесме 
комади од Лазарице. | 

Лазарице, f. pl. До скора је бно оби» 
чај у Србији (а може биши да је ђе- 
што и сад), да иду Лазарице (неко- 

° лико ђевојака) у очи Лазареве су- 
боте од куће до куће, те играју 
и пјевају пјесме од Лазара (оно: ға 
што га је Ристос васкрсао). По 
Сријему и данас скупесе ђевојке 

Ладноћа, f. die Хане, їтїр /2 2 очи Лазареве субоше и сшгну у 

Adamaua, f. vide луковача коло а пруже руке од себе, па ди- 

Ладњети, ним, у. impf. (Еру.) falt гну мало дијете мушко ше иде 

werden, irigesco. f 

Ладо, само ce у пјесмама припи- 

jesa, н. п. 
„Гледа мому од малена 

Ладо! Ладо! 

„Од малена до голема 

Ладо! Ладо . — 

„Ђурађ коси по побрђу 

К; Ладо ле миле! 

„Ђурђу жеђца додијала 

Ој Ладо! 0]: — | 

Ладдвина, f. die Rüple, frigus (ume 

brae, silvae). 

Ма, f. dag Shif, navis. 

Л адбан, Ha, но ‚ dim. о. ладан, 

Ashãp, m. Der Shiffer, паша. 

Лађірев, ва, во, }06 ©@Фї[еї#, nau- 

Лиђаров, ва, во, ј tae. Н 

Лађарскӣ, Ka, ко, 1) бег Сфіўгг, 

nautarum. 2) пад S differ Urt, more 

uautaruıin. 

преко руку, а оне пјевају: 
„Лази, [asn Лазаре! 
„Те долази до мене, 
„Приватајсе за мене: 
„за свилене рукаве, 
„за свилене мараме, 
„за клечане кецеље. 

Лазити , им, у. impf. (ст.) gehen, ео, 
gradior : 

„Лази, лази Лазаре А 
‚ Те долази до мене — 

Лазнути, нем, у. рї. einmal ledeny 
lambo. . Я. 2 

Лазо , ш. (Ерц.) ћур. у. Лазар. 
Лајање, п. Баз Bellen, latratus. 
Лајати, јем, у. impf. bellen, latro. 
Лак (comp. лакшй), ка, ко, 1) [еїфЁ 

(ju tragen) levis. 2) leicht (би thun), 
facilis. 

Лака, m, (Рес. и Срем.) vide Лако. 
Лаваш, nma, ш. 1) per GAbogen, сч» 

[1 
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bitus. 2) Die СПе, ulna: триста ла- 
каша (н. н. пропао у земљу),. 

Лакепа, m, hyp. ж. Лазар. _ 
Лако, m. (Еру.) hyp. y. Лазар- 
Лавом, ма, мо, Баб фина, avarus : 
„Лавом ајдук бјеше на дукаше — 
Лакомитисе; имсеф у. г. impf. на 
штпо , ћарђјифна feyn, avaritia ducor. 

Лакомшца, f ждлијеб, што њим 
meye вода у бадањ (у Јадру), die 
Rinne, canalis. 

Лікомљёње, n. das Habfüdtigfeyn, 
die дарифеЕ, avaritia. 

Лакомсшво, u. die ЗабифЕе, avaritia. 
„Лакрдија“, f. die Fopperey, nugae. 
Лаврди}аш, m. Der Spağyogel, jocosus. 
Лале“, ш. Зире, tulipa, 

Лале“, Ё рі. понајвише у пјесмама: 
лале и везири; 

„Турци браћо лале и везири! — 
Лале шћау бита Бугарина — 

‚Буде њега лале и војводе — 

Лале, та. Mannname, nomen viri. 
>Аамёнва, f. Frauenname, nomen fe- 

I migae. 

Лан, m. der Rein, linum. 
Ланац, нца, ш. Die Rette, catena. 
Ландање, n. daS ©фепресп, obambu- 

latio otiosa. 

Ландати, ам, v. impf. шиђе фГен:г 
dern , ођатбијо, 

Лане, nema, n. дев %Rebfalb , pullus 
саргеае , uinnulus. ~ 

Лане, (Рес. и Срем) vide лани. 
Ланен, на, но, З!ађд :, Ппеиз, 
Мани (лана), (Ерц.) voriges Jayr, anno 

elapso ; како онда и лани. 
Лан те, n. Ader auf Dem єїпї Flags 

gebaut раг, ager olim Jino consitus. 
Ланути, нем, у. рё einmal bellen, 

adlatro, Г 

Лануши, не, v. pf, Геіфёег werden, le- 
mus est: сад ми је лануло мало. 

Ланчић , m. dim, y. ланац. 
Лањски, ва, ко, фог]йбгїй, anni su- 

perioris. Прошао као лањски снијег. 
Лапавица , f. Regen und Snee durd- 

einander ‚ pluviae nivibns mixtae.. 

Лапити, им, у. pf. {фпарреп, capto. 
Лапшање, n. ђаз ©фатратреп des 

Hundes, der etwas Flüjfiges igt, man- 
ducatio canina. 

Лаптати, пһем, v. impf. flampam: 
pen, mandnco more canis. 

Ларма, # (у Сријему, y Baus. ну 
Бан.) der Lärm, tumultus. cf. буна. 

Лармање, n. Daê Qärmen , tumultuatio, 
Лармати, ам, v.impf. lävrmen, tumultuor. 
Ласа, f. 1) һур.%. ласица. Ласо nach- 
` чице! поздравили ше наши миши, 
· да ши одгризу уши (тако треба 
казати ласици, кад је човен види, 
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па Бе онда све мише поклати и 
рашћерати). 2) ласаста коза, Wie- 
jelfarbiae Ziege, сарга mustelini coloris 
infra pectus. 3) (кфетађаје) der Säbel, 
асшасеѕ. 

Ласан, сна, но, Їеіфё (zu fûr), facilis. 
Ласаспь ша, шо, н. п. коза, wiefel- 

farbig, mustelini coloris. 

Ласица, f. das (Die) Wiejel, mustela. 
Ласичић, m. das junge Wiefel, catulus 

mustelinus. ў 

Ласичица, f. dim. ә. ласица. 
Ласичуй, uja, uje, Wiefelz, mustelinus. 
Ласкање, n. раё ЗОфтефе[п, adulatio. 
Ласкаши, ам, у. impf. фисфеји, 

ад ог. 

Ласт, f. die Qeidtigfeit, facilitas: пр. 
ва ласт пошоња мука. 

Ласша, 1. 
Ластавица,!. 
Ластавичић , m. Die junge Зфра бе, 

pullus hirundinis. 

Аасшавичица, f. dim. Y. ластавица. 
Ластавичји , uja, uje, З фора Бел, hi- 

rundininus. , 

Ластар, m. Daê junge Reblaub, pam- 
pinus. 

Ластин, на, но, Бф а ен +, Мгип- 
dinis. 

Ластисање, n. vide ласкање. 
Ластисаши, шишем, vide ласкати. 
Латинија, f. (coll.) die Qateiner, Latini : 
„Нек се чуди мудра Латинија — 
Латинин, ш, 1) der Qateiner, Latinus. 

2) Der ŞJtaliäner , Italus. 

Латинка, f. 1) die Qateinerinn, Latina, 
2) Die Staliänerinn, Itala, 3) Frauen 
name, nomen feminae. 

Латински, ка, ко, т) [аге пи ф, lati- 
nus. 2) аду. Таёеіпіїф , latime. 

Латинчад, (coll.) die jungen Qateiner, 
juventus Latina, i 

Лашйиче, чеша, п. раз Qateinerhen, 
Latinellus (? 

Лашити, им, у. pf {фпеП ergreifen , 
агг1р1о, у 

һатпитисе, имсе, у. г. pf. н. п. пос- 
ла, коња, егасејеп, adgredior. 

Лапшца, f. влинчић у кошуље под 
пазуом, фес Arm;jwicfel, cuneus tu- 
nicae. 

Aamos, m. Der Ueberreiter (UAuffeher), 
(bei Der Maut, und bei der Пебегѓирг) 
portitoris genus. 

Латовљев, ва, во, Deg Ueberreiterãp 
portitoris. r 

die Сфіта!6е, hirundo. 

Латовљевица, f. die Ueberrcitersfrau, 
nxor portitoris. 

Латовсви, ка, ко, з) Weberreiter, рог- 
titorum. 2) аду. wie ein Ueberreiter, 
тоге portitoris. . 

Лаћман, der Qieutenant, subcenturioc 
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Лаһманов, ва, во, deg Lieutenants, 
subceuturionis. 

Aañvanosaga, f. die Qisutenantgfran, 
uxor subcenturionis. 

Хаћмански. ва, ко, 1) @{ешепап($, 
subcenturionis. 2) аду. wie ein Qieuté- 

nant, more subcenturlonis. 
Лауд, m. (ст. а Kag што приповије- 

дају о њему, онда кажу Лаудан) 
der Seneral Фоибоп (lieg Laudon): 
„Међу њима Лауд џенерале — 
Лаудан, m. cf. Aaya. 
Лауданов, ва, во, н. п. шанац (на 

Врачару),-феё General Laudon. 
Лачан, чна, но, vide гладан (најви- 
ше се каже псетепту). ; 

Ае, додајесе у пјесмама код ђекоји 
ријечи на крају, н. п. 
„Науң шега војноле на венчање, 
xC собом води војноле паупицу — 
„Пораниле девојке, 

Јело ле Јело добра девојко — 
„Пораниле на воду, ` ле: 

Јело ле Јело добра девојко — 
0]! и два ceama и два упроснива, 

Ле леља ле! __ 
„Куд ви одите што ви тражите» 

Ле леља ле! — ` 
„Наша дода Бога моли 

ој додо, ој додоле! — 
„Ђурађ коси по побрђу 

ладоле миле — 
„Невен вене ле, за горицом ле, 

Леља ле — | 
Леб, ш. (Рес. и Срем.) vide леб, 
Лебар, m. (Рес. и Срем.) vide љебар. 
Лебарев, ва, во,| (Рес. и Срем.) vide 
Лебаров , ва, о | љебаров. 
Aesan, nga, m. (Рес. и Срем.) vide 

љебац. * 

Лебдиши, им, у. impf. $4616 pfiegen, 
foveo, cum amore curo: лебди OKO 
њега, Kao мати око Бетепта. 

Леби, на, но, (Рес. н Ррем.) vide 
ебни. 

„свак, вка, m. (Рес. и Срем.) vide 
лијеван. 

Левак, ш. (Рес. и Срем.) vide љевах, 
Л свака, f. (Рес. и Срем.) vide љевака. 
Левач, вча, ш. (Рес. и Срем.) ein 

Theil рес Јагодинска nanja, 
Левёнта , m. (ст.) 
„Под љим сједи Левента , 
„На крилу му Латштинка — 

N eñ, ва, во, (Pec. a Срем) vide лијеви, 
лсвкё, (Рес. и Срем.) vide љевке, 
„лево, (Peo. и Срем.) vide лијево. 
Ллёвча, f. (Рес. и Срем.) vide лијевча. 
Л “вчанин,т, (Рес. и Срем. уђег ето фег. 
Асвчанка, f. (Рес. и Срем.) die von 

бота ф. 
Левчић, m. dim, у. левак. 

Aer Лел 364 
Легање, п. (Рес. и Срем.) vide anjes 

гање. ) 
Легаши , лежем, (Рес. и Poemy viđe | 

лијегати. вәф rl dan in ~ 
Лерло, n. Die Б. fetus, progenies: 

nacje легло! i 
Лед, m. dag (18, glacies. 
Леден, на, но, eigfalt, gelidus: nge 
дено медено ! ruft Der Сани 
Fäufer. 

Леденица, f. а) Der Giszapfen, stria. 
2) Die Ciägrůbe, fovea glaciaria. | 

Ледина (ледина), f. ипдеафегї Qand, 
solum incultum, KE Sue ~ 

Ледиши, им, у. impf. уц бе maden, 
ајасло. TAN в | 

Ледитисе, имсе, у. r. impf. ди Gig 
werden, gefrieren, glacior. | 

Ледбјва, f. (bedauernd, mit ирре 
lùng auf лед für) ђевојка. | 

Леђа’, n. pl. Der Rüden, dorsum, 
Aehan, m. (ст.) 
„У Леђану граду Латинекоме — 

Хеђански, Ka, Ko, (ст.) von Леђан:; 
„Па он оде низ поље Леђанско —. | 
Леђашца , n, dim $. леђа. `` 
Лебен *, m. das УВајфрефеп, pelvis. 

Лежак, ш, 1) der Faulenger, segnitio= 
sus. 2) vide чучавац. 

Аежае, n. Daê Liegen, cubatio; дав 
Daruiederliegen , Kranffeyu, aegros 
tatio, 

Лежати, жим, у. impf, liegen, сиро, 
јасео ; Darniederliegen, aegroto,. 

Лежачина , f, augm. Y, лежак 1. 
Лєежење, п, dag Brüten , шсиђано. 
Лежећив, ва, во, (сш.) liegend, cu- 

bans: | ; 
„На Штитарца Турци долећеше, 
„Лежећива да га посијеку — | 
Лежећке, аду, liegend, cubans. 
Леја, f. (Рес. и Срем.) vide anja 
Лек, m. (Рес. и Срем.) vide anjer. 
Лекар, m, (Рес. и Срем.) уде љекар. 
Лекарев ‚ Ба, LÒ, vide љекаров. 
Лекарина , f. (Рес. и Срем.) vide ље- 

карина. | 
Лекарица, f. (Рес. и Срем.) vide ље- 

Kapana. 
Лекаров, ва, во, (Рес. и Срем.) vide 

љекаров. | 
Лекарскӣ, ка, ко, (Рес. и Срем.) vi- 

де љекарски. И 
Лекови, m, pl. vide мице. 
Леле мене (мени)! тер" mir, vae mi- 

hi ! леле мени и до Бога! куку леле, 
Лелёк, т. dag Wehgepeul, ululatus 

(леле мене !) j ©, 
Лелек *, m. der ©@г@, vide штрк. 
Лелекање, п. рав Wepllagen, ululatio, 
Лелекати, лечем, у, impf. викаши 4 

леле мене! тређ адеи , ululo, 
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ЛЕља, | само се у пјесмама припи- 
Лељо, f јева, cf. краљице; 
„Невен вене ле, за горипом ле, 

Леља ле — 
„Ој! и два свата и два упросника 

Ле леља ле — 
Лем, та. Der Ritt, тайа, ferrumen. 

Лемање , ја, {Вес 
мањег w, 

Л мати, а 

Лемити , 
mino. 

Лемљёње, u, фаз Kitten, ferrumina- 
tio. 

Асн, на, но, CES: и Срем.) vide an- 
јен. cf. љењ. да фра! * 

vide 

љениват. 1/7777 
Ленивица , "(Рес и С 

нивица, аи ipa 
Ленитисе, имсез и и Р) vide 

лијенитисе. о. CIEE 

Ленва, f, (Рес. и Срем.) vide лијенка. 
Уеновт, f. (Рес. и Срем.) vide лијеност. 

` 

Леп Леп ; 566 

Лепирипа, f. das Weibchen yom Shmets 
terlinge , papilio femina, 

Лепити, им, (Рес. и, Срем.) vide anje- 
пиши. Kuranor 3$ 

Лёплеье ув: (Реб. и.Срем+#) vide anje- 
пљење. ЖА AN и 

Лепдта, f. (Ресли/брем.) vide љепота, 
Срем.) vide У Да мело, f. (Рес. и Срем.) vide pe- 

| › пошицаў ; ~ Халеф" 
ide ли- 

ғ 

Лепошета , 6 рес и Срем.) vide pe- 
зум. луу. 
епршање, n, Daê Убабеп der Hühner 
im ande, volutatio gallinarum in 
pulvere. 

Лепршатисе, амсе, v. r, impf. fih im 
Sande måken, volutari in arena (pul- 
vere). 

Лептир, та, (у Сријему и у Бачкој) 
vide лепир. 

Лептирић, m. dim. $. лептир. 
Лептирица, + vide лепирица. 
Лепчић, m. dim. 9. лебац. 

Лепшање, n. (Рес. и Срем.) vide pen- 
шање. 

Лепшаши , ам, (Рес. и Срем.) vida 
љепшаши. 

Лес, m. (Рес. и Срем.) vide лијес. 
Леса, f. (Рес. и Срем.) vide peca. 
Лесетина , f. augm. Y. леса. 

ЛХенштина/, (Рес. и м.) уде Лиз ресица f: дий. углеса.. Airs 
јенштпи 7 „Љесва , f. (Рес. и Срем.) Vide лијеска. 

Лењ, ња, њо, (у Сријему и у Бачк.). 
vide лен (mit alfen Ableitungen). s 

Лењир, m. dag Lińeal (öfterr. Linier), УХеокова"маст, f. (Рес. и Срем.) vide 
regula. ; 

Жењирисање, n. Daê Qinieren, ductus 
regulae, 7 

Лесков:; ва „уво, (Рес. и“Срем.) vide 
`Љееков: ¥ 98 т 

«љескова маст. 
Лесковац, sga, m. (Pee. и Срем.) vide 
"љесковац. 

Лењирисаши, ришем, у, impf. linies "Месковача , f. (Рес. и Срем) vide ље- 
ren, regulam duco, 5 

Леп, m. (Рес. и Срем.) vide лије. 
Леп, па, по, (Рес. п Срем.) vide anjen. 
Лепа вина, f, намастир, у Рваш- 

ско]. 
Aena ваша, f, aster chinensis Linn. 
Лепак, ика, m. die WMiftel, viscum al- 

bum Linn. 
Лепезе*, sema, m. der дег, fabel- 

lum. 

Лепетање, n. баё Flattern (des дебне: 
genen Fildes, Bogels) agitatio alaram “Леша, АД 

п, Swee, (corporis) avis aut piscis capti. 
Aencemamace, пећемсе, у. ғ. impf, 
Rafter , agitor. 

Лени човек, ш. das Balfamfraut , 
impatiens balsamina Linn, 

Лепина, ы Art гов, (фта! ипо 
Лепиња, ЕЈ lang, panis genus: daher 

das #469 (што ми ти je 3a што): 
{ов се отац роди, син по кући 
оди? тт. ]. лепиња, - 

Лепир, ш, der Ghmetterling, papilio. 
Лепирић, m. dim. $. лепир. 

$ crobatasses 
Лесковина, f: (Рес. и Срем.) уде mes 

сковина. 
Лестедај (лез' me дај), m. die ©‹ф(й{+ 

felblume, primula veris (vocabulum ser- 
bicum est significationis obscoenae : de= 
cumbe et da) ê. ж +: 

Aenmame, п. (Рес. и Срем.) vide Anje- 
TTAB CN. У + ; 

Лешати , лећем,, (Рес. и Срем.) vide 
x фијетта пи ai e, a 1 

є Plante, planca, tabula. 
5 

+ > „"(Рев.) vide лећење. 
Лешети , шнур (Рес.). vide лећеши. 
Лети, (Рес. и Срем.) уде љети. 
Летшина, f. (Вес. и Срем.) vide љетина. 
Летипас , пса, m. der Windbeutel, ho- 

mo ventosus. 

АЛеёшиши, им, (Срем.) videsnekermn. 
Лешка, f. на чекрку гвоздена шипка; 
шо. се на њу нашакне цијев кад 
се суче. 

Лепінӣ (једни говоре и лешњи), на, 
но, (Рес. и Срем.) уде љешни, 
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Лето, n. die Оеђишпа vorne ат Bie- 
пепћосее, ostium ајуеаг15. 

Лето , n. (Рес. и Срем.) vide љето. 
Летовање оза; ı1 ی ا ље- 
товањељч И Дари јен 

Летовати, ти У Вес; и Срем.) vide 
ъешовапш. СИ У 

2 ер. и Ae pe de pemoo. _ 
2 

Летошњӣ А и Срем. ш, 
љешошњи 

Лешуртија, f. 
Летурђија, f. 
рица : 
„Да не роди вино ни шеница, 
„Ни за цркву часна летурђија — 
Ache, n. (y Epy.) vide сочиво. 
Лећсње, п. (Еби Das Fliegen, volatus. 

liturgia, -2) yide поску- 

Лећети, лешим, у. impf. (Ерп.) flies 
деп, volo. 

Acha, лежем (и легнем), у. pf. fih tez 
gen, decumbo. 

Лећи, лежем, у. impf. brüten, in- 
cubo. 

Лецаһе, n. Das Цпрађѓерп, die Unpäf- 
ПфЕгІЁ, invalitudo. 

Aégamuce ; амсе у. impf. unpa feyn, 
minus bene тор 

Лечење, (Рес, и Айг Мене Ыы ке, 
йасый л 

Аёчити, им ДРрс. и Срем.) а ли- 
|ечиши. a ر 

Леш * vide стьрвин® => е 
Лешење, n, vide чкрњање. = , 
Лешина, f. augm. у. леш. а “; 
Лешинар, т. m. j, орао, Der Aasgeyer, 

vultarıs genus. 

Аешитши, ! им, vide чкрња 
Лешица, f. dim, Y. леја. 
Лешкање, п. dim. 9. лежање: 
Лешкаре ње, п. vide лешкање. 
Лешкарити, им, vide лешкати. 
Лешкати, ам, dim. 9, лежати. 
Хешник „т, (Ре ц Срем.) vide љеш- 

Iber 
l Я f (P љеш- 

так эк: 4 РУТ 

Лештарна / 6 
ље штпарн 

Лешће, РАС vid 
јешће wy 

Ли, а) ragga ма ли? 
þat er? habethe? оће Ли ойи знаш 
ли. 2) кад ли те уватим! да ли ми 
је знати ; кад ли ће доћи. 

Ливање, п. (Срем.) vide љевање. 
ЛХивати , ам, (Срем.) vide љевати. 
Ливно, п. 
„Сеју смо ти у Ливну продали 

„Те дружина у вину попила — 
Аке ње, п. bag Leden, linctus, lam- 

þitus. 

r) i (Mefar бена, 

Лијенка, t 
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Лизатши , лижем, у. impf. {egen „ lam- 
bo; лиже платен, 

Af] , та, vide anean. 
Лија, f. 1) Бур. 9. лисица. 2) (Ерп.) 

die фоке (der Bifang) , die ўшгфе, 
lira, H. п. лија лукова, купусна. 

Лијање, n. dag Gdhleiden wie ein бифе, 
circumreptatio vul 1 

1 к: 
$ circum- 

» „Лијатћфам., ‹ : 
8 wie ein фи 

Raje: ч, вча, т. (Ерц. ) vide Левач, 
mit allen Ableitungen. | 

Лијева, ва, во, (Epu.) linf, laevus. 
је вно, п. vide но (е 

„А PRA вода 2 
јевну ода 

Nije (Ерй lings фаеуа (parte). 
мир ге ара “46-06801 , decus 

апо 

Лијдғаатн, је См КА. liegen, cubo. 
Aijen, ш. (Ерп.). Die Urgney, das Urg 
тедим, за tits, remedium. 
Прије био лијек него ши запишао 
(одговоре жене, кад носе (или тра- 
же) кгкову шраву, или друго што 
лијека ради, па ко запиша: шта је 
mo? или mmo he ти mo? 

RH ORB? ~ (E pti Sthiagen, Vere 
beratio , pertusio. 
ијемати , ам у у. impf. (Ерз.) fólagen, 
pertundo. 

Лијен, на, Ho, (Ерп.) träge, piger, Кад ` 
се лијен накһани , сав свијет поч 

пали. 

Лијенитисе, имсе, у. г. impf. (Ер) 
faulenzen, cesso. 

. (Ерц.) ме Aufpängeftange 
für die Wåfhe, und Dgl. suspenso- 
rium, cf. cpr. 

Лијеност, f. (Ерп.) die Trägheit, p 
gritia. 

Лијенштина, f. (Ерп.) Deu Bärenpäus 
ter, desidiosus. 

Anjen , m. (Ерц.) Der UAnwurf (5. B. deg 
#ейшб&. auf das Fledtmweré), іаѕ. 
jen (comp. љепши), па, по, (Epig) 

УД, ријсег. t 
Ли)ёпити, им, у. impf. (Ерц.) anwerz 

fen, illino. 
Лијепитисе, писе, у. т. impf. (Ерп.) 

Небеп, ад пог, ћаегео. 

Лијепљење, m. (Ерц.) Das UAnmwerfen , 
illitus. 

Лијес , та. (Epir) dag gange ега еске 
(fammt dem Зофе), aratrum её jugum, 
йә f, (Ерп.) die Оаје аифе, co~. 

гу us 

Лијстање , n. (Ерц.) dag Fliegen, Ya 
litatio, А ~ 
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„Лијетати , јећем, ү. impf. (Ерл) flies 
деп, volito. ت 

Лијечење „п. (Epy ) Dus Heilen, me- 
‘dela, sanatio. 

Лијечитн, им, у. impf. (Ерп.) peilen, 
‚ medeor. 
Лајешће, n. (coll, Еру.) Der даје био), 

согује и. 
Айо, аду. ungerade, impagiter: тако 
милу j0: gerade cDer ungerade, раг 
парат. 

Лик, зау а. ЕЯ иаећђе, vultus. е7, 

Лін, ш. Der Зай, liber. fa A {ене 
Лива, f. die gifa in Kroatien, Глей regio. 
Лико, п. vide лик. Веже E на y- 

зицу. | 
Лила (брезога или шрешнова), f. оно 
што се огули с брезове или. с mpe- 
шњове коре као аршија. Лила има 
у себи смоле и може горети Kao 
луч. 

„Лале мпле, ©фтеіфеїп und ECtreiheln, 
blanditiae: све ово њега лиле миле. 

ЛЈљан, та. ћетегосај Linn. 
Лиљана, f. ein $такеппате, nomen fe- 

minae. 

Лиљанов, ва, во, yon ћетегоса а Linn. 
Лим, та. раб. Bled, lamina. 

Лам, ш. ријека, која тече из Ерпе- 
говине и ушјече у Дрину (с десне 
стране) код Вишеграда. 

Лимун, ш. die б топе, limone, it. il limo. 
Лимунада, f. Die limonade, aqua limo- | 

nata. 

Линути, нем, v. рї, (dim. y. лити) 
ein wenig giefen ; einen Фив thun, 
infando. 

Айнцура, f. некаква шрава, што се 
једе од шрбуа, 

Лињак, ш, ме ©@ф[е1йе, cyprinus tin- 
са прав 

Лињање , n. Daê Haaren, amissio pili. 
Лањатисе, амсе impf. fi hären, 

piles S JA, 
Лињачић, т: dim. 9, лиан. 
Липа, f. die Qinde, tilia. 
Липар, т. брдо између Јагодине и 

Багрдана. 

Липаћ 7р, = | die Fehen (Qumpen), die 
vom- Гере регипѓег þangen, laciniae. 

Липӣк, m. der Qindenmald, silva tilia- 
таш, tilietum 2 

Лописка, f, а) die Stadt Ceipjig , Lip- 
sia. 2) eine Urt Tuh, раррі genus. 

Липица, f. dim. dag Qindhen, tiliola. 
Липница, f 1) (Турска) мала вароши- 

ца између Лознице и Љешнице. 2) 
(Влашка) Српско село (близу Typ- 
ске Липнице). 

Лкпничанин, ш. човек из Липнице. 
А ипничкӣ, ка, ко, yon Липница. 

Липов, ва, во, Пиреп:, tiliaginens, 
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Фара, „Еа, т. 1) дег Сіпдембопід, 
Шасейшп. 2) der Qindenftab, bacu- 

ÊS пец. і 
Липовача, f. 1) der Sindenftocf , baculus 

е ligno іШассо. 2) у Јадру једно 
брдо и извор на том брду. 

Липовина, f. das Lindenholz, lignum ti- 
liae. 

Липса, f. н. п, крава, која је гошово 
липсала.. 

Липса, m. (Рес, и Срем.) vide липсо. 
'{Хипсававе, п. vide липсивање. 
&Хипсавати, ам , vide липсиваши. 
Липсати,пшем, у. pf. џегтефеп, morior 
Липсивање, п, dag Berreden, casus 

pecoris. 

Липсиваши, сујем, v. impf. gerreden ¢ 
morior. 

Липсо , m. (Ерц.) н. п. во, који je ro- 
тпово липсао. 

Лис, m, Der Subs (das Männden), 
vulpes mas. сї. ли], лисап. 

Лисаст, ma, mo, $: 9З. Pferd, раё 
eine абе þat, macula alba insignis- 

Ласац, cga, та. vide лис. 
Лисац, спа, т. лисаст коњ, бст Blaga 

þengft, equus nota alba insignis. 
Арна, ad Der gudhe, vulpes. 
исице, 1. \р!. dit Handfeğeln, Hands 
helen, Handeifen, manicae. ° 

Лисичење, п. Daê Хифетфтадијеп, үш- 
pini doli et mendacia. 

Лисичина, Ѓ. Der бифвба[а, pellis vulpina. 
7 Лисичиши, им, у. pf. [ифе фодики, 

vulpino more 120. 
Лисичић, m. der junge Fus, catulus 

vulpinus. 

Лисичица, f. dim. $. лисица. 
тисе ja, чје, $иф8:, vulpinus. 
Arca, f. ein Blaft (aub), folium. 
Лиснат, та, mo, ђегадђе, frondosus. 
Лиснин, m, (ооп лист) ein Qaubfhos 

þer, асетуц5 ramorum querciņmorum curr 

foliis siccatis , depascendus hieme а 
capellis. 

Лисбв, m. лисаст пас, ein Hund mif 
einer ЗТаве , canis maculesus. 

ЛАлест. m. 1) Das Blatt, folium arboris 
et libri. 2) одоше (сви) листом, alle 
insgefammf: | 
„Ај me листом у Љешницу б'јелу — 
3) die Wade, sura. 

Листав, шка, m. hyp. Dag ОГАН еп , 
folium. 

Листање, n. . das Bläftérbefommen , re- 
novatio оа arboris. 

Листаши, ам, у. impi. Blätter А 
теп, tih belauben, redeunt arboribus 
comae, frondesco, 

Листина, f. augm. у. AHCI Я 
Листић, m. dim. 9. листи. кА 
"ааа: ‚я. vide олијање. урне Û 697, 



eames єз зы ш Re - 

= 

571 Aum Aor 

Литар, m, vide личина. 
Литаши, ам, vide блијат 
Лоти, лијем, у. impf. ајеђеп, fund 
Литија, f. (у Сријему, у Baur. ну 

Бан.) die Фтојеђћоп, Der Bitigang, 
Umgang, pompa: данас носе ли- 
тију; иду с лишијом. 
итнутши, нем, ү, pf. einen weihen 
Goig (бип, caco molle. 

Хитпоња , m. Daê Rind, oder aud Der 
Menfh, Der einen Durhfal þat, dye 
seutericus. 

Литра, f. једна чешвртина од оке, 
ерифе und Mag, ponderis et men- 
surae genus. 

Литрењача (литрењача), f. ein Фејав 
Daê eine litra БАП, 

'Хишрица, f. diù. у. литра. 
Aige, n. 1) Das Gefidht, facies. 2) Die 
rete Seite des Зифед, и, і" р. fa- 
cies адуетза panni. 

Личанин, m. човек из Лике. 
Личење, п. Daê Зоне без maden, сотіпо, 
Личина, f. еіп Вајк, funis e libro, 
Л ічиница, f. dim, 9. личина. 
„ичиши, им, у. impf. з) кога, eineĝ 
Зе ее тафеп, como. 2) њоме што, 
vide доликоваши. T GELF; 

Anuamace, имсе, у f. feine Toi: 
lette majen , НЕ 

Aiki, Ka, ко, von Лика. 
„Хишај , та. бе Зінесйефёе (Ваше ётапіё= 

beit), lichen (öfterr. der Зи белф). 
„ипшајева трава, f. die Фгебебште, 

heliotropium europaeum Linn. 
„Лишајив, ва, во, mit der Fledhte бег 

haftet , іона laborans. 

Aumajasumace , имсе, у. r. impf, Sleds 
ten бееоттеп, Нећепе laboro. 

Лишајић, m. дію. о. лишај. 
Лашће, п. (coll.) dag Фаиб, folia. 

ЛХЛоббда, f. die elde, atriplex horten- 
515 Inn, 

As, m. з) die Jagd, venatio. 2) das 
9510 , venatio. 

Ловак, вка, m, dim. Y. лов. 
Ловац, вца, m. Der Jäger, venator, 
‚Ховачкй, ка, ко, 1) јаве И ф, Jäger, 

уепа{огїпз. 2) аду. јадејф, vena- 
torie, 

Ловити , им, у, impf. jagen, venor, 
овица, f, и. п. мачка, пушка, Die 

Şûgerin, venatrix (alê Appofition yon 
der Flinte, der Sage). 

\овљёње, n. Daê Jagen, venatio. 
Ловница, f намастир у Бирчу (може 

бити да је сад и пуст). 
„Хогов , ш. der Beifpanner, equus addi- 

tus solito uni, aut, duobus. 
Логор, m. фав Чаает, castra. 

Абгоре ње, шп. 006 Lagern, сазгате- 
{зцо, 

• 
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f Абториши, им, у. impf. н. п, војску, 
lagern, castra pono. 

Абгоришисе, имсе, v. r. impf. fih [аз 
деги, castra pono. 

Ложа, Ё das kager ($. B. des Hafen), 
кч 

Ложёње, п. Dag Седеп, розшо, 
Ложити, им, у. impf. legen (5. B. Hor 

aufs eur), репо ватру; или дрва 
на ватру. 

Ложица, f. vide жлица v 
Ложичи ца ‚ў (једни говоре ла 

бе? E Ble, cavum pectoris, 
Аджница, f. (ст.) Die Qagertätte, enbile : 
„Ако лежи с љубом у ложници, 
„Еда Бог да не дигао главе — 
„Кад ја пођем у ложницу спавати, 
„Чини ми се ша ложница тавнита au 

Лоза, f. 1) винова, die Weinrebe, vitis 
nk Linn. 2) бијела, Фе Уба кво, 
clamatis vitalba Linn. 3) Der Stamm, 
баё. Gefbhledf , stirps: од лозе. Hes 
манића. Пасја лозо! cf. кољено. 

Лдзан, ш. WMannşname, nomen уйт. 

Лаа" f. Ме Фројипа (im Kriege), 
siguum , tessera. 

Хдзица, f. dim. da8 Rebchen f viticula. 
ЛАбзје, n. (coll.) 1) das Gerebe, vites, 

2) (у крајиңи Негошинској) der Weins 
Бега, vinea. 

Лозница, f. ©єдђћфеп im Јадар, am 
Suge des Гучево. 

Абзничанин, та. einer ооп der Фоёпіва. 
Аознички, ка, ко, 1) Собишег. 2) [092 

пїВїїф. 
Лдзовина, f. (ст.) vide вино: 
„Па сједоше пиши лозовину — 

Лб), m. der Talg, das Sufelt, (Ип); 
sebum. 

Лојан, на, но, yon Talg, sebaceus. 
Лојёње, n, das Ueberziehen mit Talg, 

sebatio. 
ЛХојити, им, v.simpf. mit Talg übers 

џмеђеп, in Tati {айд й, sebo. 
Локање, п. рав Зф сеп (wie der Hund 

tvintt), sorbifio. 
ЛАокати, лочем, у. impf. {дїйнє (wie 

der Hund), Бегћео. 
Локва, f. e) eine Непе Фафе, lacus , 

palus. 2) (ст.) дај ашчија једну лок- 
ғу меса — 

Ловвањ, m. 1) die Seeblume , путрћаеа 
und zwar а) бијели, alba, b) жути,. 
lutea. 2) два локвања око паа, 
ш. j. уши око главе. 

Локвица, f, dim. Y. локва 1. 
Локнути, нем, у. pf. einen Омер 
бип (vom Hunde), зогђео semel. | 

Aorom, m. vide катанац 1. 
Локума*, f. eine Urt harter Krayfen , 

cibi genus. 
Ловумић , ш. dim. Y, локума. 

„чицаја 

- 
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Лола, me ©фітріпате für einen Tan: 
gen, bagern Menfhen , longinus. | 

Ломан, мна, но, gebrochen, mide, 
fractus , lassus: нешто сам ломан, 

Аомиши, им, v. impf. беефеп , frango, 
н п. дрво, љеб; ломи ме грозница, 

| „Аомкање, п. dim. 9. ломљење. 
ЛЖомвати, ам, dim. у, ломиши. 
Ломљење, n. dag %®®гефеп, fractio. 
Лона, f. hyp. 9: лонац. i 
Лонац, mga, m. der Topf, olla. Чувај 

лонца к'о и опа (кад је Шун Ен 
Аончар, ш. фер Töpfer, figulus. 
Лончарев, ва, во, vide лончаров. 
Лончарица, f. н, п. лађа, das Зорі, 

паул5 onusta ollis, 
Аончаров, ва, во, деб Tipferê , figuli. 
Лончарскт, ка, ко, 1) Zêpfers, ба пиз 

ё. 5. земља Töpfererde, creta бела. 
2) аду. nah бег Art, more figuli. 

Лончина, f. augm, 9. лонац. ` 
Лоннић, та, 1) dim. 9. лонап, 2) die 

Ofenfabel, testa fornacalis, | 
АСнпа *, f. die Teraffe (auf dem Dade). 
„На лонци је седамнаест ага, ` 
„Међу њима од Удбиһе Зуко — 

Лопар, m. die Ofenfdaufel; Башта 
fornacule. | 

Лопарић, m. dim. ¢, лопар. 
Алаша, f. die Schaufel, pala. 
Жопатара, f, пт, j} воденица, што. 

има коло попријеко 
ра као noname. 

-Аопашица, f. 
_ косш више гузице. 
Лопта, f. (у Сријему, 

Бан.) der Ball, pila. | 
Лопшица, dim. ә. лопта. 
Лош, m. dag ofh, зетипсла. 
Лошиња, f. Der Smug, die Qiederlid: 
‚‚ feit, ignavia, negligentia. | 
Лотра, f. die Qeiter am Wagen, scala 

и на њему ne- 

vehiculi, А 

Лоћа, f. } eine Пеђег ђе Weibsperfon , 
Лоћна, f.f mulier ignava et immunda, 
Лош, ша, ше, unglüdlidh, |дефе, 

muser. Два лоша избише Милоша 
(пе Herculus quidem adversus duos). cf, 
рђав. | Ar ен 

AYO, m. der Baft, liber. 

Лубарда, f. die Bombe, globus ferreus, 
"bomba. у е 
Лубеница, f. die Waffermelone, angu- 

ria, QD¢t cucurbita citrullus Linn. ` 
Лубеничар, та. з) Der Waffermelonen: 

garfner und- Hûndler, qui angurias 
serit aut vendit. 2) Def ђесб[е феп gern 
161, amans- anguriarum. К 

Мубеничица , f. dim. y. лубеница. 
Аубеничйшїте, n. ein ейтайдег Garz 

ten ди Waffermelonen, hortus olim 
anguriis consitus, 

ү Bamm. ы уч? паника 
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Лубеничини, на, но, н. п. кора, ђе; 
Waffermelone, апригїае, 

Лубина, f. augm. 9. луб; ударио га · 
баштином уз лубину. ` | 

Лубњача, f. кућа, или колиба, покри- 
"вена лубом, д н 

Лубура, f, ein umfdîmlides Феја von 
Bát, vas е libro. 

Луг, луга, m, vide пепео. 
Луг, луга, m. Der Hain, lacus. 
Луд (com. луђи) да, до, 1) nåârrifhs 

demens. 2) työriht, stultus. 
Луда, f. die Thörinn, stupida, stulta, 
Лудаја, f. (у Сријему) vide бундева. 
Аудав , m. Der Thor, stultus. ̀  
Лудачина , f, augm. Y. лудан. 
Лудило, n. die Narrheit (objectiy), de- 

mentia: урашило га лудило, Die 

Narrheit hat ibu ergriffen (5. ©. паф 
einem intervallo lucido). 

Лудитисе, имсе у. г. поре. рф паті 
telen, stultitiam simulare, 

Лудбв, m. vide лудак. МЕ 
Лудовање , п. die, NRarrentheidigung , 

nugae, ineptiae. 
Аудовати, дујем, у. impf. Narretey 

treiben , desipio-. 
Лудојеба:, f. convicium in puellam , 9. 

d. stultas te futuerit. 
Лудбст, f. Die Thorheit, stultitia. 2) 

die Nairheit, dementias — 
Лужење, п, Das Laugen, Шлуп infu- 

510. 
. ~ € УЗ) a 

1) dim. y, лопата, „о Лужити, им, ү, impf. н, п. кошуље, 
пређу leugen, auslaugen, Измо. 

Лужница Пепелужница, f. Afhenbrő- 
del, puella favilla plena. 4 

Лужњака, f. eine Urt Baum, arboris 
genus, налик на раста. 

Лук, der lauh, allium. 1) бијели, sa- 
tivum, der Snoblaud, 2) урни, се- 
pa, die Zwiebel. 

Лук, m. bei der Piftole und Flinte. 
Лука, die Aue, pratum pone flumen. 
Лука, m. Qufa, Lucas. UEN 

Лукав, ва, во, liftig, flau, callidus, 
Лувавошво, а, } Ме Ciftigfeit, © фаш“ 
Лукавшшина, f.f heit, dolositas, çal- 

liditass . | 
Луко, m. vide Лука. 
Луков, ва, во, н. п. цвијет, перо, 

Файф=, allii. 
Луковача, f. кукурузница умијешена 
ладном водом с перима од прнога 

лука (cf. ладњача), eine Art Kufucugs 
brot mit Zwiebel, -panis genus е тед. 

Лукови, ва, BO, н. п. лија, градина, 
фаи: ? allii. f 

Луковица, f. ein (6015егиеё) беа ша 
gauh zu ftoffen, mortarium liguen 

> 

comminuendo allig 
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„Хула“ г) Фе Pfeife ит Maude, fi- 
9. еМ 2) казанска, die Röhre 
beim Branntweinbrennen , iskyla vini 
ustorum. 

Лулетина, f. augm. $. лула, 
Лулсџија * Der Berfertiger der луле, 

БЕЙ Ый. 

Ayah, m. (у Сријему) vide лула 2. 
ЛА улица, f. dim. 9. лула. 
Лу ња, f, eine Urt Bogel, avis genus. 
Луњав, ва, во, mit оограпдепдет Ko- 

pfe, ‘demisso capite. 
Луњање, n. daS раз mit оотЁйпдеп» 

деш: Хорѓе. 
Луљати, ам, у. impf. mit уогђёпг 
Лўашисе, амсе, у. г. impf. f gendem Ko- 

nfe geben, eo capite demisso. 
Лупа, «f. das Sdlagen, Klopfen, pul- 

salio. 

Лупање, n. dag Klopfen, pulsatio. 
Лупарање, п. vide лупање. 
Лупарати, ам, vide лупати. 
Лупатав, пка, та. éin Bret, ascia. 

Лупати , ам, у. поре. орет, pulso. 
Лупеж, т. (у Сријему, и у Бачкој) 

Der Жанбет, Јаїго, се. лопов, ајдућ. 
Лупешкӣ, ка, ко, а) гйпресіўф, prae- 

'Чаїогїиз. a аду. räuberifh, latronis 
more. 

Лупити, им, у. рё auf ебфаз [08ф[а> 
gen, регсицо. 

„Луџкење, п. dim. у. лупање. 
Лупнати, а ам, dim. у. лупати. 

Лупнути, нем, yide лупиш 
Лушање, п, vide врљање. +“ 
A саай ам, vide врљати. 22. 
Лутка, pie Puppe, pupa, pupula. 
Лутор, реце Qutþeranér, Luthera- 
Лушорана по,» nus. 
Лӯторанка, f. ме ©ш(Бегапегїп, Luthe- 

гапа. 

„Лутдрансви, ка, ко, 1) tufberifh, lu- 
theranus. 2) аду. ` lutþerifh,; luthe- 
rice. 

Лућум *, m. ein Bindemittel (Kitt) von 
Baumwofe, ипаес[оѓф ети Ralf und Oel 
bei: Wafferleitungen u. dal., maltha. 

Луцкаст, ma, то, уде сулудаст, 

Asa, m, фет Kienfpann, taeda. 
Луча, f. vide зрак. 
Лучан, на, но, mit Хпобаиф gewürzt, 

conditus ЧТ 

Лучев, Ea, во, Kienz, Fören-, pini sil- 
vestris, 

Лучење, п, dag Ubfondern, separatio. 
Лучење. n. Daê Würzjen-mit Knoblauch, 

alliatio. 

учити, им, v. impf. н. п, јагањце од 
оваца, abfondern , separo, 

Лучипш, им, v. impl. mit Жиобаниф 
würzen, аШаге, 

Лучи f, m. dim. у, лук, 
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МЛучњӣк, m, der поб аифдатќеп, hore 
tus allio сон5 из. 

Лушија, f.. die Lauge, lixivium, 

J. 
«Доза, f. (у Сријему) Der Shandfled, 

labes , macula, 
Љ:6, m. (Ерп.) 1) dag Brot, panis. 2) der 

Zaib rots, panis. 
Ж®ебёр, m. (Epu.) Det Brotbäder, pistor. | 
Љебарев, ва, во, '} (Ерп.) des Bäğers, | 
Љебаров, ва, во,ў pistoris, Далеко је | 

љебарова кућа. (каву þega кад ue- | 
сто ишипу љеба). 

Љебац, nga, m. (Еру.) 1) у EPa, y 
Босни и y "Ерцеговини, dim. 9. Brot, 
н, п. да ши да мајка љепца (говоре. | 
жене hegu). 2) (лебап) y Сријему, у 
Бачкој и у Банату, der gatb Prot, 
(н. п. пошто је овај лебац? велики 
лебац и тп. д.) и слабо се говори у 
коме другом падежу осим имени» 
телпога и винителног. 

Jb: OH, че Ho, (Ерц.) Зое, panis. 
Љевака, f. (Ерц.) 1) die Qinflerin, Јаве» 
ж улын: О! 2) die linfe Hand, die 
ine, laeva, laeva manus. 

Љевак, m. (Ерц.) der (пл ет, homo lae- 
уа utens pro dextera. 

Љевање, п. (Ерп.) dag Giefer , fusio. 
Сваши, ам, у. impf. (Ерц.) giefen, 
fando. 

Љевке, adv: (Ерц.) lint, laeva, ад lae- 
vam: вара) дупе љевке! ( подвикују 
момчад кад играју). 

Љевчић, dim. y. лијевак. 
Љекар, m, (Ерц.) Der 20056, medicus. 
Љекарев, ва, во, vide љекаров: 
Љекарина, f. (Ерц.) das Heilgeld, die 

Gebüht ред Десе, pecuniae medico 
debitae, бе medici. 

Љекарица, f. (Ерц.) die Heilerin, me- 
dica (mher). 

Љекаров , ва, во, ( Epig.) deê Arztes, 
medici, | 

Љекарекії, ка, ко, (Ерц.) аги Пћф, me- 
dicus. 2) аду. är tlih, more medici, 

Љсљен, m. (y Ep) vide јелен, 
Љсљена, f. (у Epu.) vide Јелена. 
Љенив, ва, BO, Кү) vide лијен, 
Љгснивац, ца, т, (Epi) дес башене 

åer, desidiosus , piger, 
Љенивица, Г, (Epi) die Faulengerin, 

pigra, 

Љепава, f. Frauenname, nomen femi- 
nae. ó 

Љепота, f, (Epi) die Shönpeit, pula 
critudo. 
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да, f. (Ерц.) (Die Shine) ein 
Mädhenname, Den 4. B. МЕ Shwieger: 
toġter ihrer ledigen Shmwägerin gibt, 
cf. златоје (pulcra): 
„Штогођ сунце обасја земљице 
„Не и паке љепошите — 

Љспошеша, f. (Ерп.) еіп ооба, 
nomen крг. 

ЛҖпчиһ, m. dim. 9. љеб 2. 
‚ Љепигње, а. (Ерц.) das ӨЗег[фбцеїп, 

Сор ао. 

РУ, Мам, v. impf. (EPH) су 
~ > өү КАП, do К! 

Уне %.<(Фр.). Die Dra: lete, 
crates. 

‚ Љесёшина, f. augm. Y. peca. 
‚ Љесица, f. dim. ¢. peca. 
Љесков, ва, во, (Ерц.) von #а{е[ро!;, 

colutnus.. 
Љескова маст, f. Die Ваје ја бе (Pris 

(5 ад ungugntum viteum (1. є. 

Беле Ebro т маст чудо- 
шворна. 

· Љесковац, вца, (Ерп.) der. Фаје[= 
ftab, baculus colurnus, 

®ёсвовача, f. (Ерп.) der Hafelftod, ba- 
culus colurnus. 

Љесковина, f. (Ерц.) Das даје ђоц, lig- 
num colurnum „ 7 

Љети, аду. (Ерт. mmer, aestate. 
Jb`muna, f, (Ерл.) das Jabr (їп йс: 

fidt auf үш аге), annona, 
Je THÍ, на, но, (Ерп.) Соштег, ae- 

stivus. , 

E | 
п) 

(Ерп.) 1) Der Gommer, aestas. 
Das Gabr, annus: 

Ка Фочо од стошине љеша — 
„Једно љето нико и не знаде, 
„Друго љето свашко и сазнаде — 

„Љетовање, п. (Ерц.) ba Ueberfen: 
mern, aestivatio, 

Jbèmosamu , шујем, у. pf, u. impf. (Ерц.) 
üþerfommern, aestivo. 

„Љетос , 
„Љешоске, 
„Љетошњи, ња, ње, (Ерц.) feurig, hor- 

nus. `7 

„Љешина, f: dim. Y. лија es ra 
‚ Ъешийн, m. (Ерц.) die Бајић, nux 

Jaglans. „Два љешника орау су Boj- 
ска. . 

„Љешница, f. 1) (Турска) Stådthen wi: 
(феп der Zwornifer- и. © фаб зѕег:наија, 
ат $06 der Видојевица. 2) (бегова) 
село у Јалру. 

‚  пничанин ,'m. einher ооп Љешница. 
"Љешнички, ка, ко, ед) півег. 
·„Љештав, ш. (Ерп,) ein Фаје ијф, co- 

ryletum. f 

„Љештарка, f. (Ерц.) dag Фајефиђи, 
tetrao Bonasia Linn. 

"Љиг, m. ријека у Србији. 

(Ер.) heuer, hoc anno. 
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Љок! [аде man зит Kalbe, indem man: 
e5 abtreibt, уох separantis усы а 
үасса. 

Љовбње, n. das љон fagen їй mam 
Das Kalb abtreibf). 

Љокати, ам, у. impf. Dag Kalb abtreis 
ben, separo vitulum а тате, 

Љока4ч, m. дрво, што се шеле ока, 

кад се крава музе, Daê (Hölerhe) 
Werfzeug, um daS Чат абушгефеп, 
instrumentum abigendi үїїиїйш: 

„Млада мома плаву краву музе, 
„Младо момче в** теле љока; 
ПА мома момку говорила: 
„Море момче! не преби љокача; 
„Не дамо ши огрепсти бакрача, 
„Нипг ћемо тш укувапг колача. 

Jboke! vide љон. 
Љовнути, нем 

дей и. |. w. 
Љоснути, нем, у. pf. Ёгафеп, frago- 

rem edo. . 
Љу, cf, љу љу. 
Љуба, f. 1) (cm) die Gattin, conjux: 
„Чиа с’ љуба, чија ли си ceja? 
„ја сам љуба Јове Поповића — 
„Остаје му љуба. нељубљена — 
„Младога ме мајка оженила, Е 
„Вјерне сам се љубе наљубио — Ж 
2) hyp. y. Љубица. ' 

Jb; бэй; f. die ере, amor: учими ми 
љубав (fey fo gut; thu mir Реп Gefal= 
len, кад који WMO моли кога); 
дела љубави ши, Тас quaeso, fac sis. 

Љубаван, вна, но, 1ерерой, amans. 
Љубавн/к , m. е} љубавниче ! ruft man 

cinet Unbetannten ви, dem тап ets 
was fagen will. { 

Љ )бак, пка, ко, lieblih, amabilis. 
Љубезан, зна, но, geliebt, [1єб, carus. 
Љубезняк; та. der geliebte Freund, amaa 

tus dilectus. 

‚ ү. рї. einmal љок [де 

"Љубезнша, f. die Geliebte, атлазја. 
Jb, ̀бен, m. Wanngname, nomen viri. 
Љу BERROS m. Mannsname , nomen viti. 
Љубивоје, т. PManngname, nomen viri. 
Љубинко, та. WMannĝname, nomen viri. 

A љубити, им, у. impf. 1) Еш еп, oscu- 
lor. 2) йеп, vocabulo puřo, sensu 
оһзсоено. 

Љубица, f. Srauenname, nomen feminae, 

Јј убичасш, ma, mo, veilhenblau, vio- 
TA 

Љубичица (у Сријему и у Бачкој љу- 
бичиџа), f. das Beilen, viola (viola 
odorata Pia 

Љубиша, m, Manngname, потер viri. 
Љу АА п. ба$ Küjffen, овешаћо. 
Љубнути, нем, v: рї. dim, 9. полу- 
бити : 
„„Бубну је једном и другом — 

Љубобраш, m. Manngname, nomen yiri, 
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_Љубовник, m. (по крајини Неготиме 
ској; а Власи онуда кажу јубов- 
HHK) der Geliebte, amasiuse $ 

Љубовница, f. (по крајини Негошин- 
CKO]; а Власи кажу јубовнина) 
die Geliebte, атазла. 

Љубовца, f. (ст.) dim, љуба: 
„Не ће Пуљо гроша ни дуката, 
„Веће иште љепоту ђевојку 
„Тавну ноћцу за вјерну љубовцу — 

Љубоје, m. MannSname , nomeu viri. 
Љубомлр, m. Mannname, nomen viri. 
Љ ocas, m. ЗЖапивиате, nomen viri. 
Љубосава, f. Frauenname, nomen femi- 

пае. 
Људсскара, f. augm. Y. човек. 
Људи (gen. људи), m. pl. 1) die Men- 

{феп, homines. 2) die Qeute, homines. 
Људина, f. vide ъудескара. 
Људство, n. die Menge Leute, multi- 

tudo, Р 

Љуљање, п. баё Wiegen (auh das Hut- 
{феп), agitatio in cunis, aut in machi- 
na suspensa. ; 

Љуљати, ам, у. impf. 1) wiegen, agi- 
to cunas. 2) (фййегї.) þutfhen, agito in 
machina suspensa. 

Љуљашња, f. (öfterr.) Die Hutfhe, ma- 
hina suspensa, 

үнутшш, нем, у. pf. Der Wiege einen 
Sdhmwuna aeben, commoveo cunas. 

Љу љу! паде man beim Wiegen der Kin= 
der, ita accinunt infanti in cunis. 

Љљушкање, n. dim. у. љуљање. 
Љуљушкати, ам, dim. y. љуљаши. 
Љумање, n. das Фогра тебе, Daz 

"Вегјф!еидегти, incessus modo defessi. 

Љумати, ам, v, impf. daherfdlendern , 
incedo more defessi, 

Љупкостш, f. die Qieblihčeit, amoeni- 
tas. 

Љуска, f. die Shale, testa, putamen, 
Љ /снути, нем, vide љоєнуши 
Љут (comp. љуби), ma, то, 1) етвоје, Marasa *, f. das Magazin, horreum. У 

iratus, exacerbatus. 2) þerb, acerbus. 
5) уши сирома, ufert arm, mi- 
serrimus ; 

„Топал Паша љута страшивица — 
Љутац, љуца, ш. т. j. камен, harter 

Gtein, saxum durum, 
Љутина, f. 1) die (трофеје, irritatio. 

2) die Herbe, acerbitas: мори me љу- 
тина. 

Љутит , та, то, зокића, iratus. 
Љутити, им, v. impf. боје madhen, ers 

boen, irrito, ad iram excito, 

Љ утитисе , имсе, у. r. impf. erbofen, 
excandesco. 

Љ тица, m. $. B. Богдан, der Боје 
(dhlimme) Bogdan. 

Љутња, f. die Erhofung, çxcandescen- 
па. 

ah 

Mar 380 Љут 

Љуто, bitter, arg, acerbe : љушо ши 

_ га превари! | 

Љућење, n. Daê Erboğen, ехасетђаНо, 
Љуцки, ка, ко, 1) теуфиф, Menz 

{henz humanus. 2) (љуцки) аду. mûnns 
li, menfhlih, humano more, ut vir : не 

зна љуцки (него паски, или Пиган- 
ски), , 

Љуштење, л. dag SHålen, decorticas 
tio. \ 

Љуштити, им, у. impf. 1)| ўс ‚ de- 
согисо. 2) vide гулиши 4 

Љушчица, f, dim, у. љуска. 

p “==, У. | 

M. 
M: (ма), маа, m, 1) Der Hieb, ictuse | 

на ма, одма, маом. 2) (ст.) vide | 
маовина ووو کز Равену бе tay 

„На коњма нам седла потрунуше, 
„Чадори нам маом попадоше —. 
5) ма како било, ftatt макар. 

Ма! vide ма ма. ' 
Маала *, f. das Biertel, dag масног 

(in einer Stadt), regio urbis. 
Маање, n. das Офимпдеп, agitatio. 
Мааши, шем, v. поре. eine Bewegung 

тафеп (mit Der Hand, Dem Hute), agi- 
to. МааКеш ma ватру y капи (Du 
wirft zu thun haben). 

Маати, маам, v. impf. m. j. куђељу, 
или лан. 

Мавен, на, но, vide па Par 
Мави *, adj. indecl. vide marek к, 
Мавиш, m, eine Art eblfpeife , cibi fa- 

rinacei genus (öfterr. ©фпеебаЦеп, Kras 
pfenteig in О бфта  дерасфеп). 

Мавлута *,- f. Art би феп Mantels , 
pallii turcici genus. 
аврен, ш. WMannsname, nomen viri. 

N 

Бијограду држе у магазама со, жи- 
то и брашно; а у Јадру (око Ло- 
знице) оплету магазу од прућа, па 

Ay јесен јабука браница те 
стоје преко зиме. 

Магазаџија *, m. der ein (wenn ath 
Нетев) Magazin Hält, und Рагаив vers 
fauft, tabernarius. 4 

Магазица, f. dim. y, магаза. 
Магањёње, n. Daê Berunreinigen, pol- 

lutio. 
Магањити, им, у. impf, yerunreinigen, | 

polluo: немој се поганити ни Mara- 
њити. 

Магарац, рца, m. der (Sfef, asinus, Не 
зна (ни) колико магарац y Kanma- 
ру. Магарца одведи и на Јеруса- 
лим, ом ће олеш биши магарац, 

à 



Магљсње, п. das Umnebelit, 

| Маечак, чка, ко, 
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Магаре, ema, п. бег Efel, das Cfelein, 
asellus. 

Магарећи, Ка, Һе, (®{е[ё;, asiminus. 
Магарече (jum Sgerge als gereimte Ants 

wort ouf eine ungereimte Unrede) : 
А. Добар вече. 
Б. Узјао на магарече. 

Магарица, f. ме Gelin, asina. 
Магаричин, на, HO, ter @felin, asinae. 
Магарчер „ва, во, De felg, asini, н. п. 
М агарчево брдо ућарловцшитма (близу 
Магарчева брда има one један nz- 
вор, воји се зове Ешиковац, а 
ешек у Турском језику значи Ma- 
гарац: даклем је Ешиковац род с 
Магарчевим брдом i). 

Магарчење, n. Daê Handein oder Reden 
рте ein Efel, 

Магарвцна (магарчина), f. augm. $, 
магарац. 

Магарчити, им, у. impf. кога, ¿um 
(е тафеп , reddo'asinum. 

Магарчитисе , имсе, у. r. impf. {ih mie 
ein Efel betragen, dicere aut facere ut 
asinus. . мы: 

Магацин, т, (у Сријему, у Бачк. и у 
Ban.)da Magazin, horreum, cf. амбар. 

Maricmpâm, m. vide maþacmpam. 
Магистратска, ва, ко, vide mahu- 

стратсви. 
Магла, f. der Nebel, nebulas _ 
Маглити, им, v. impf. einen Nebel um 

jih verbreiten (4. B. фига) Tabafraus 
hen), nebulan offundo. 

Маглица, f. dim. №. магла. | 
Магловиш, та, шо, nebliġt, nebu- 

10815. 
Маглуштина, f. augm, 9, магла. 

obnubi- 
latio. 

Мадеж, m. vide ATAT 
Мађистор, m. vide учитеј 
Мађисторов, ва, BO, vide учишељев, 
Мађисторовица, f. vide учитељевида. 
Мађисторски, ва, ко, vide учитељ 

ски. 1 Т 
Мађистрдт , m. (у Сријему, у Baus. 

и у Бан.) der Magiftrat, Senatus. 
Мађистратски , ка, ко, тад ка ф, 

senatorius, 

Мађупница, f. die Klofterfüdhe, culina 
та пазђјеги. 

2 

· Маевица (Мајевица>), f. Berg in 908; 
nien Dem Цер und Гучево gegenüber. 

Masuan, цка Ё 
VoRa ына, ко, dim. $, мали. 

Мажа, f. der Zentner (190 Pf.), pondus 
certenarium. 

Мажење, n, dag Berhätfheln;, corruptio 
per nimiam indulgentiam. 

Маза, f раб Mutterfőbnhen, ein vers 
раене Kind, deliciae matris, pner 

Р 
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(puella) corrupta nimia indulgentia : ma~ 
ва машерина. 

Мазалица, f. Die Delfhfe, vas olei. 
Мазање, n. раб Salben, ©фтісгеп p 
unctio. 

Мазаши, мажем, v. impf. 2) mieten, 
falben, ungo. 2) око кога, ftreiheln, 
fġmeiheln, demulceo verbis. 3) коња 
(љесковом масши), ftarë {фЇадеп, 

` fuste dolo, 
Мазга, f. die Maulefelin, das ене» 

mulus , mula. 
Мазгал, т. : 

۹ ү, е п ? 
Мазгала, f. 

Мазгалија, f. Dum , nugae, їп= 
eptiae : прави кајекакве мазгалије. 

Мазгов, m. der Maulefel, mulus. 
Мазија, f. 1) vide челик. 2) die Probe 

рев glühbenden Gifené, und ђе бен Wafs 
ferê, experimentum per ignem, У Cp- 
бији и сад ваштоваде мазију, п, 
ј Kag на каквога човека реву да је 
шшо украо, а он се одговара да 
није, онда узваре пун казан (или 
велики котао) воде, па у ону вре- 

лу воду метну комад врућа усја- 
ла гвожђа (или камен), а онај, на 
кога веле да је украо, засуче pyka- 
ве, па објема рукама извади оно 
гвожђе из воде. Ако он не буде y- 
крао оно што на њега говоре; не 
ће се ожећи ни мало, ако ли буде 
украо, изгореће му руке (ја не знам 
ни једнога, који је вадио мазију ла 
се није ожегао, а знам двојицу што 
су им руке изгореле: Панту Ста- 
менићу из Јадра из зела Тршића, 
и Митру Туфекчији из Pae- 
вине из села Мојковића). 

Тазиши, им, у. impf. н. п. дијете, 
рабфеји, corrumpo nimia indulgentia. 

_Мазнуши, нем, v. pf. а) бита! їфтіс= 
ren, ungo. 2) einen Dieb verfegen mié 

„дет Säbel, Stod, percutio. 
Маина, f. die Windftile (auf dem Flue), 
““silentiüm venti, тајасіа , (ә „с 
Маја *, f. vide ПА д зеље #4 
Маја, f. hyp. о, мајка. бА 
Мајда; f. $гапеппате, потер feminae, 
Мајдан“, m. 1) Die Œrzgrube, fodina. 2) dee 

Jundərt, domicilium: ту je мајдан 
од Ђевојака ; од добри коња ит, д, 

Мајдански, ка, ко, Orubens, fodinae. 
Мајдонос *, ш. Die Peterfilie, реггозе“ 

linum, Я 
рт 1 у с 

Мајин, на, но, vide мамин. 772 / Ж 

Мајка (и мајка), f. die Mutter, mater, 

Мајкин (и мајкин), на, но, Der Muta. 
ter, matris. 

Маны душила, f. der исиде[, уж 
mü? Serpıllum Linn. 

Мајмун“, m. фес 2016, simius. 
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Мајмунаст, ша, шо, 41010, simiae 
51001115. 

Мајмунов, ва, во, Deg тепе, simii. 
Мајмунски „ ка, ко, 1) енг, атф, 

ѕитасит. 2) 5 ати, ut smia. 
Мајмунчад, f. 

simiofae. 

Мајмунче, чета, п. der junge Afe, 
simiola. 

Мајстор , m. 1) der WMeifter, magister. 
2) etjter , peritus. 

Majcrr? рда , f. die, Gyni, artificium : 

шо, ер мајсторија начи- 
ниши. 

Мајсто рисдње , n. daS 
пег Sahe alê Weifter, 

Мајсто рисати, ришем, у. impf. meis 
ftern, als Weiter an etwas arbeiten, 
artifici um ехегсео in aliqua re. 

Ма)сторица (и мајсторица), f. Die 
Эеі rin, uxor magistri: 

Mâjcmo ричин (и мајсторичин), на, но, 
der Mieifterin , тарївїгае, 

Ма)спто{эов, ва, во, Des Meifters, ma- 
gistri. 

Мајсторсви, ка, ко, 1) те фе оф, 
egregius. 2) аду. meifterlih, egregie. 

Мајур, m, Der Убегетђој, villa. 
Ма)уризӊа, f. die Wreierin , villici uxor , 

villica. 

Мајуричин, на, но, Der Weierin , vil- 
icae. 

Мајурџија , m. der Meier, villicus. 
Ма)у рџијин , на, но, рез Meiers, vil- 

lici. 
Мајушан , шна, HO, dim. Y. мален. 
Maju тшиа, f. augm, №. мајка, 
Мајчин „ на, HO, vide мајвин. 
Мчина, f. vide мајчетина. 
Мајчица, f. dim. dag Mütterğen, ma- ` 

tercula. 

Maj утурина, f. vide мајчетина. 
Мік; . бег Хоби, papaver. 6: 
Макы $ f, pl. vide ножице ће 

„ Маказице, f. pl. dim. y. makaze g 
"Макар, хил... folte aud, menn “auh, 

etiamsi: макар како било; макар ни 
један не дошао. 1 

Макаре, f. vide о, 22 

Макйш, m, поље код Бијогрода fia 
лијевом. бријегу Топчидерај 

Макља, f. баё ©фабтејіег, < 
еп (2), culter doliarii, 

„Макљање, п. Daé С фабец, rasio, 
` МЕћвљати , ам, v. impf. а) їфабеп, sca- 

ho. 2) fig- für: УЕ dedolo. 
Мављипа, f. dim. $, манма, 
Макнаирала , У СИНАН davon, abiit, ex- 

Shabeiz 

cessit — cf. тзй!рала. 

M: акнути, нем# vide М PIA, Р СРВ 

Ma авнутисе, немсе, vide маћисе, 
ако! (ein фата ет фев Зисексатате, 

3 

· (coll.) die jungen еп, 

Berfertigen eis 
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wenn ein ве себеп? cingefüpré 
wird). 

Маков, ва, во, Mohn, papavereus. 
Маковїште, п. 1) Orf, wo ehemals 
Mogu geftanden , locus ubi papaver 
fuit. 2) планина (или брдо?) у Срби- 
ји. cf. Дрмановина. 

Маковск, ка, ко, н, п. кец, Daê | 
тее ғ us. 

Макса, m, (Pec. и Срем.) vide Masco. 
Максим, m. Marimus, Maximus. 
Максимац, mga, m, dim. y. Максим, 
Максимчић, m. dim. y. Максимац. 
Masco, m, (Ерц.) hyp. v. Максим. 
Мах“, 1) das Bermögen , facultas: 
„Maaga moya мал до века — 

‚ 2) мал му је, e деј ки ipm redt, 
habeat sibi. 

Мала, f. vide маала. о 
Малаксати, кшем, у. pf. Граф mers 

Den, HODES 
Мала пушка, f. die Pitole, pistola (te- 

lum шапиаагїшш igniromum. 
Мале! Mutter! mater! (wie брале, се- 

ле, 9. а. мати гле): 
„Пођо по путу мале! по каменишу, 
„Срето декоўху мале! из бање иде — 
Мален, на, но, vide мали. 
Малеша, ш. Mannsnams, nomen viri. 
Малеш, m, Ў?аппёпате, nomen viri 
Мали (отр. май), ла, ло, еіп, 
Бетти P 

Мали Божић, m. dag Neue Fahr, ca- 
lendae Januariae (ново љешо ift in 
Serbien unbefannt). 

Малина , f. die Неше Anzahl, parva' ma- 
nus, раа нас је малина (unfer 
iind wenig). 

Малина, f. у Wegedorn, (бт оги, 
ра\ййїъз?, у; 2) ўгацеплате, nomen. fe- 
тивае. 

Малинка, f. Frauenname, nomen fe- 
minae, ~ 1 

Малиши, им, у. impf. verringern, Mes 
niger тафеп, entziehen, тшио. 

Малїш,ш. Kleiner, parvulus: иди mas 

лишу донеси ми — (реку Бешешу, 
кад му не знаду имена), 

Малко, | idim, 9, мало, 

Мало, wenig, parum; мало! кад, fel- 
ten, raro; мало по мало, almûlig у 
sensim. 

Малта, f. : 3 k 
М^тија, {. йаа, Meleda(?), Melita : 

„Кад дођоше под проклету Малту 
„Гослодине о од Малтије краљу — 

Малчице, уде малко. 
Маљ, m. Die Ramme, fistuca. 
Маљсница, f. m, der Kleine, Fleiner 

Gtatur, homo parvus. 
Маљење, u. dab Berringern, deminutió, 
Мољић, m, dim. у. маљ, | 
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· Маљипа, f. der( Вие баве tudicula. 
` Малка, f. daS Bret, auf Derr Der Hanf 

оба оре wird, frangibulum pro can- 
‚ nabi. 
Mapo, та, vide мањо. 

МА ма! faut, um die Ruh Berbeigulos 
„ Ффећ, sonus alliciendi vaccam, 
Мама , f. hyp. ~. мати. 
Мамаљуга, f. vide качамак. 
Мимап, мца, ша, der Köder, esca. 

Мамигў», m, ein erdihteter оде пате 
ит {орреп, q d. quae alliciat апаш: 

A. Mma je mo (uma mo дречи y 
мраку, у шуми)? | 

„ Б. Мамигуз; бјежи, бјежи. 
Mamun, на, но, Der Mama, matris. 
Мамити, им, у. impf. logen, а сло. 
Mamana, f, dim. 9. мама. 
Мамичин , на, но, бе; мамица , matris. 
Мамљење , n. Daê Loden, allectio. 

Мамузање, n. 048 ©рогисп, incitatio. 
Мамузати, ам, v. impf, fpornen, ad- 

do calcar., 
` Мамузе*, f, pl: die poren, calcaria. 
Мамуран, рна, но, vom Raufhe nod 

benebelt, qui crapulam nondum ехћа- 
. lavit. ; | 
Мамурлук *, m. Die Nahmwehen des Rau: 

ihes, dolor capıtis cet. а старија: paz- 

биши мамурлук, Die MNahmwehen Deg 
Raufhes (wieder dury Trinfen) yver- 

‚ treiben, crapulam discutio bibendo. 

Мана, f. epler, Tadel, vitium: нема 
мане на њему никакве; ег ift opne 

- epi. 
Манасттр , та. уде намастшир (mit al- 

len бе цидеп). 
` Мангулац, гулца;т eine Art Veit та = 

barer Schweine, genus suis altilis. 

Мангулица, f. eine Art leiht mû\toarer 
Сбаџе, genus рогсае altilis. 

Мангура*, f, eine Urt Münze, numi ge- 
‚ nus; нема ни мангуре. 
Манда, f. Frauenname , nomen feminae. 
Мандал “, m. велика кључаница пре- 
\ ко цијели враша, der Zhorriegel, ve- 

ctis portae. 

Мандара, f. ein Geriht von Shmal, 

У 
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Мантија , f. Der Möndhsmantel, раШ ила 
monachi. . | 

Манторос, m. ein Mönhsmantel, pal- 
lium monachi. 

Мануши, нем, ү. pf. eine Bewegung 
mamen, fhwingen , stringo. 

Манутисе, немсе, у. r. pf. 1) fih eis 
ner Сафе begeben, desero rem. 2) fic 
аијтафеи , itineri se dares 

»lla ce many преко поза, 
„Као з®?]езда преко неба — 
Mam, auper, ausgenommen, nisi, ex- 

cepto quod —: N 
„Ту ми седи младо момче 
„Навићено , наређено, 
„Мањ зшто није ожењено — 
Мањкавање, n. Daê Umftehen (des Bies 

· реб), mors bestiae. ү 
Мањкавати, ам, у. impf. umftehen 

(vom Viehe), mori (de bestia). 
Макаши, ам, у. pf. umfteþen, yerrez 

сеп, mori. у ре 

Мама, weniger, minus: / {7 e 
Мао, m. vide маљеница ју“ # rretara 

Маови, ш. pl. ;. B. боли ме глава на 
маове, auf Жиделр се, ftoğweife, 
punctim , identidem. 

Маовина, f. Dûê Mos, muscus, 
Мара, f. 1) hyp. о. Марија. 2) шарена 

бубица (брест. Frauentäfer und Pras 
rienfdfer, frain. божји волећ), 

Мараз *, ma ¿ B. мараз на срцу, er ift 
innerlih Fran? (man ебе äuperliġ Feiz 
ne Urfahe feines Uebelbefindens), malo 
intestino laborat. | 

Марама “, f. Daê Tiel, Tuğ, sudarium. 
Марамица, f. dim. 4) das Tüdelhen, 

sudariolum. 2) bet den Qämmern даз 
Talg Der Fngeweide, sebum intestinum 
bestiarum. ; : 

Марамчина, f. augm. $. марама. 
Марва, f. (coll.) das Biep, pecudes, 

pecus, 

Марвенӣ, на, но, н. п. вашар, Biepz, 
ресиагіиѕ. 

Марвинче, чета, п. daS Bich, pecus 
(pecudis), bestia. 

Maprema, m. (cm.) eigner Name einer 
Mehl und Waffer, G A o gSanone, nomen proprium tormenti ; 

Manapa, f. vide cman Дов ми гледа Крњо на Земуна, · 
Мандуша, f. фтамеппате, nomen fe- „А. Maprema на Брачар на поље == 

minae. ; | 

Мани“ (коме биши), indecl. це да, in- 
vidiosus: нијесам му мани. Ко ши 

__ је мани, био ти у најму. 
Манисати, нишем, у. impf. чему, 

или коме, аивзијевец преп, reperio 
‚ quod гергећепдалт. 
Манит, ша, шо, dumm, stupidus; 

будало манита ! 

Манић, m. eine Urt еїлёп Fifheg, pi- 
“ sciculi géRug: 

Маргетан, m. (у Сријему, у Baun, u у 
Бан.) рег Marfetender, lixa, nundinas 
tor castrensis, | 

Маргешаница, f. Ме WMarfetenderin,, 
uundinatrix castrensis, % 

Маргешански, Ka, ко, т) Marfetenderz, 
хае. 2) аду. wie ein Marfetender, mos 
re Пхае. 

Марење, п. dag Kümmern um 6046 › 
sollicıtudo. 

Марија, fı Чын, Маг, 
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Mapñjga, f. dim. 9. Марија. . 
Маринка, f. Frauenname, nomen fe- 

minae. х 
Маринко, m. 9Лаппёпање, nomen viri, 
Марити, им, v. impf. за кога, за 
што, {ih fümmern um ¢fmaê : не Ma- 
ри за шо, curto. 

Марица, f. т) dim. 9. Марија. 2) вода 
(у Косову?): 

„На Марицу бијелиши плашно — 
„Окрећесе низ воду Марицу — 

Марјан, та. Mannsname, nomen viri, 
Мараш, m. 1) (у Србији кажу Каур- 

ски) der Giebzebner, numus 17 oru- 
ciferorum (Mariae imagine insignis.) 
2) eine Münze yon 10 Фагад, numi 

urcici genus. 
Маркић, ш. dim. 9. Марко, 
М2рко, m, Marr, Marcus, 
Марша, f. Frauenname, nomen feminae. 

Мартин, m. Martin, Der gewöhnliche 
Rame des Tanzbären, Martinus (ita 
vocant ursum saltare edoctum) : дед 

поиграј мој мартине ! 
Macan, сна, но, vide масшан. ~ УК 
Масла (gen. масала), n. pl. das дете» 

te Oel, Die legte Delurg: сБешили 
(свјештали) му macaa, 

Маслен, на, но, fġhmalzig, fett, pin- 
guis, pinguedine imbutus , н. п, руке. 

Маслени, на, но, н. п. лонац, Бфта :, 
butyri. 

Маслењак, m. m. j. лонац, или ћуп, 
° Der Сфта орј, olla, in qua butyrum 
liquatum 

Маслина, f. Der Oelbaum, olea,” 
Маслинка, f. 01е Olive, olea, oliva. 
Масло, п. 1) Daê Бфтај, butyrum li- 

quatum. 2) vide цицвара. 5) све је 
то његово масло, Зеташајипа , 
ille autor est: и ту има његова 

масла; ни шо није без његова ма- 
сла. 

Масница, f, eine Gtrieme, blauer Slecfen, 
vibex. 

Масногуз , m. der Gourmand, liguritor, 
homo delicatus. 

Масногуғ, за, зо, leferhaft, delica- 
tus. 

Маст, £.-1) $а8ё©@фтаЦ, gefhmoljeneê | 
Fett, pinguedo Напага,%) Salbe,ungnen- 

tum, adeps. 3) човек црне масти, 
(Farbe), atri” coloris. 

Мастан, сна, но, fett, pinguis. 
Мастило , u. (у Сријему, y Baux. и у 

Ban.) die Tinte, atramentum, 

Маспшти, им, v. impf. mit Fett bes 

{фиш ип, piuguedine imbuo, 

Máma, m, (Рес. и Срем.) vide Mamo. 
Mamapa, f. Art Ziqutura (Weingvfäf), 

yasıs Vinari genus: 

‚Додаје му чашу ш машеру =a 
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Матерсње, n. die Begrifung alê Muts 
ter, salutatio pro matre, 

Матерешина, f, augm, $. маши. 
ан, на, но, Der Mutter, mas 

ris. i 
Машерити, им, у: impf, gu einer fas 

qen: Mutter! saluto matrem. Р 
Материца, f. die Mutter, Bärmutter, 

der Miutterleib , matrix, 
Машерице, f. pl. Празник, који свагч 

да пада у другу неђелу пред Бо-~ 
жић (а у прву пред оце). Маше- 
рице су као женско крсно име: 
зашо је обичај у очи машерица (или 
на машерице у јушру) везати све 
жене, које су се мајке назвале: 
неке вежу за ногу без шале, а 
пред неке само донесу уже, или 
(по варошима) паншљику, или Faj- 
шан, па већ оне знаду шта је то; 
и морају се откупљивати: орасима, 
сувим шљивама, јабукама, раки- 
Јом, лијепом вечером и сјутрадањ 
ручком. 

Маши, mepe, f. vide мајка; жива 
` ти је мати (i. е. ди biff дїй) 
бейгї man den, Der eben nod гефё 
fommt um allenfalls, wenn er will, 
mitzufpeifen. 

Матија, m. Mathias, und Matthäus. 
Машијаш, ш, Mannsname (ооп Mams- 

ја), пошеп упл. 
Малийјца, m. dim. y, Матија. ; 
Машица, f. 1) die Bienenfönigin, a- 

pum dux, regina. 2) der Thalweg, me- 
dius alveus fluminis : 

„узела га вода на машицу — 
Матичњак, m. 1) Die Zelle der DienenEds 

nigin, cellula reginae. 2) melissa offici- 
nalis Linn. (fonft aud) маца gerannt). 

Мато, m. (Ерц.) hyp. %. Матија. 
Матор, ра, po, alt, senex (befonders 

von den Thieren). 
Маторац, рца, m. Der Alte (vom Thies 

геп), senex; диф vom Weinberge mür- 
ђе man є6 дебсаифеп. 

т h п. раб Ultern, 5епе$сеп- 
` tia (?) 

Маторина, f. (öfterr., die Melte) das Al- 
ter, зепес!и5. 4: 

Таториши, им, у. impf. alt тегет, 
altern, 5сревсо. 

Маторка, f. die Alte, » 95. beim Ge- 
{(йдєЇ, senex cf! маторац, | 

Mahâ, f.l(y Сријемун у Бачкој гово- 
Маћаа, f.f pe маћија) die Stiefmuftet, 

noverca. t 

Маћедонац, нпа, m. der WMacedonier 
Macedo. 

Маћедонија, f. Macedonien, Macedonia, 
Маћсдјика, f. die Macedoniern, Mace 

donia mulier, 
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· Маћедбнскт, ка, ко, тасеболуф, 
macedonicus. 

Маћи (говорисе и макнуши), мавнем, 
у. pf. кифен, moveo. 

Маћија, f. cf. mahaa. 
Маћисе (говоре и макнутисе), мак- 

немсе, у. r. pf. rüden, moveor. 
Маск, та. Daê Miau! vox felis. 

Мауна, f. die ©фоѓе, siliqua 

Манае, das Befommen dér Shoten, 
das Hülfen, folliculorum apparitio. 

Маўнашисе, насе, v. impf. н. п. гра, 
bülfen, Hülfen befommen , folliculos 
асстрло, 

Мауница, f. dim. 9, мауна. i 
Mau! gaut, um die Rake зи rufen, sos 

nus vocandi felem: мац mano мац! 
Маца, f. 1) hyp, y. мачка, das Käg- 

. Qen. 2) трава, што се њом мању 
· кошнице кад се рој стреса, vide 

матшичњак 2. 5) кад се рој ваша, 
или саћерује у кошницу, онда се 
виче: cjeg мацо! сјед' Mago! сјед 
mago, сједо и ја. 4) (die Flode der 
те Daê Жавфеп, (Поссиз) ius 
us. 

Мацасш, ma, mo, н. п. крава, fagen- 
farbig, coloris felini. М 

Мацење, п. баё Werfen (von der Kage), 
partus felis. 

Мапиши, им, v. impf. m. ј. мачка, 
Junge werfen (von der Kage), pario, 

Мапитисе, gace, у. impf, Im j. мач- 
Ka, werfen (von der Kabe), pario. 

Magoma, m. во мапаст. 
Мацуља, f. нрава мацаста. 
Мач, m. Daê Оре, ensis. 
Мачад, f. (со!) vide мачићи. 
Мачак, чка, m. Der Kater, catus, fe- 

_ 15 mas. 
Мачва, f. једна кнежина Шабачке 

nanje (између планине Цера и Bo- 
да Саве и Дрине). Мачва је сва pas- 
на као и Бачка, само што је за- 
расла у шуму. У Мачви могу биши 
добре свиње, говеда, коњи, а осо- 
Gamo шеница (ниђе се у Србији не 
једе шеничан љеб mako у себицу, 
као у Мачви); али нема шекућије во- 
да, него људи све пију бунарску 
воду (осим оније села, која су поред 
Саве и поред Дрине). Приповиједа- 
ју, да је Кнез Лазар питао Мило. 
ша Обилића (кад је дошао да иду 
ма Косово): „Kamo ши Милошу 
Мачвани?” А он му одговорио: 
„Оетали , честити кнеже, да крче 
и да сију шенвицу“ Онда Лазар pe- 

е 

a 
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као: „Еда Бог да, све крчили, а све 
Мачва у шрњу лежала; а шпіогођ 
стекли, све Турцима у биједу да+ 
ли” Мачва је била (до 804 год.) наја 
богатија кнежина у Србији, него je. 
овигодина погажена и оплијењена; 

‚Равна Мачва бијела погача -- · 

„У богашој и поносној Мачви — 
Мачванин, п. einer aus Der ЗаНфиа, 
Мачванка, f. eine atê der да фра. 
Мачвансви (и Мачвански), ка, ко, 

von Der Мачва. 

Маче, чета, m der junge Rater, ca- 
tulus felinus. 

Мачетпина, f. augm. 9 мачка. 
Мачина, f. augm. о. мач. 
Мачићи, m. pf. (coll.) die Jungen der 

Жаве, catuli felini. 
Мачица, f. dim. bas йа5феп, #е сија, 

felis parya. 

Мачак, m. der Kagendred, Koth, stet- 
cus felinum. 

Мачу, uja, те, Rûken <, felinus. 
Мачка, f. 1) die Kage, felis. 2) дрво 

криво, HO стоји преко рудића 
(код плуга). 

Мачкодер; ш. фег‹авепіфіпбег, ехсо- 
riator Теһїї 7. 

Мачурина, f. vide Мачешина. 
Мапар*, ша. der Majar (Unger), Uns 

garis, хач 

Мапарење, n. без Ungrifitéên, mutatio 
in Ungarum. с! | 

Маџарија , f. der Raifetdufafert, aureus 
uügaricus, | 

Маџарија f, (со!1,) (Dûê Gemoger?) die 
WMadjarén, Ungari. 

Мапарина, f. augm. у. Marap. 
Мапариши, им, у. impf, 

dihar тафек, facio esse Ungarum, 
Мапаритисе, имсе, v, r.impf, бф vera 

ungern, abire їй Ungarum. 
Маџарица, f. die WMadjarin (Ungerinn) 

Ungara. РУ 
Мацаркиња, Ё н. п. сабља, Det Ице 

aer- Сав е[, acinaces ungaricus : 
„И дов ми је сабље ўаџгркиње = 

Мапарска, f. das Ч?айр}фагеп1апд, Иц» 
gern, Ungaria. 

Мапарски, на, ко, 1) utâriið, un 
garicus. 2) аду. unarifh, usgärice, 

Мапаруша, f. лї. ]. шљива, Die gemeis 
ne blaue Зе фее, prunuin (ungaris 
Сита), cf. пожешћиња, 
ав, чета, р. Der jutge Unger} 

adolescens úngaruš. 24 
Мапун *, m. 1) Ме Файресде, electuas 

rium. 2) еіп Detgleigem Geript, cia 
* bus (ełectuarius). 
Маша *, vide ватраљ; | ү 
Маша, f. das беђеп tr банање -Spiel 

вігог in lado банањег 
Ма 

зит Mar 
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Маша, m. (Рес. и Срем.) vide Машо, 
Ташала *, f. die Fadel, fax. 
Машёње, n. daş Greifen in etwas, im- 
з missio manus. ; | 
Машатиясе, амсе, у. г. impf. greifen, 

immitto manum. 
Маше“, f. pl. die Feuerzange, forceps. 
Машишисе , имсе, у. r, рї, hineingrei= 

fen, manum immitto. 
Мәшипце, f pl. dim, y. маше. 
Машко, m, WMannguame, nomen viri. 
Машлија, f. (у Сријему, y Бачк. и y 

Бан.) Die Mafe, macula, nodus, 
Машљиков, ва, во, pon еуопушиѕ eu- 

горасиѕ Linn. 

Машљиковина, f. evonymus europaeus 
Linn. 

Машо, m, (Ерп.) һур, 7. Марко und 
Мако. 

Матшпрафа, f. ein Glag mit Фаирђаг 
ђе, poculum ansatum. 

„МашКее, n. das Befhmieren mit Fett, 
unctio. 

Í 
2 

Маштчина, f, 
_ Машч „рина, f. 

° Mê (меј ?), мей ва ور и pey) ide 

е (acê. y. ja). У; 
мије. , 

ме, пиф, а 
Меана 7, f. vide крчма. 
Меднисіње, n. vide крчмљење т. 
Меанисати, нишем, vide крчмиши 1, 
Меанпија *, m. vide крчмар. 
Мехипијин, на, но, vide крчмаров. 

Месни јнски, ка, ко, vide крчмар- 

augm. 9. маст. 

ЈУ R 
Мегд 'нџија , m. vide мејда 
ica, m. 

(нама), vide међу. 
Медак, та. Запизпате, nomen viri.’ 
Медар, ш. der Honighändler, mella 

2 POE OT EN 

2 

rius. 

Медгрница, f. Die Honigftube, oficina 
mellaria. 

Медве ес. и Срему) vide me- д m. 

Уж r 
Медведаћ, MKA, ш. 

раве) vide ponar 2, 
Медведина, #. Рес. и Срем.) vide me- 

ђедина. 
Медведица, f. (Рес. и Срем,) vide me- 

ђедица. 

Медведник, 
Међедник. 

Медведов, ва, во, (Рес. и Срем.) vi- 
де међедов. 

Медвеђі?, ba, ђе, (Рес. и Срем.) 
cha 

hea. 
ље преко Mo- 

ш. (Рес, и Срем.) vide 

ү 

matio medet, ; 
Медскати, дечем, у. impf, medet rus 

fen, exclamo medet T. =ч Бр TFT, "== < a й ЕЕ 

Меанџ7јскӣ, ка, ко, ј св: Медуља, f; Kubname, nomen уассае, 
Мегдан, m. vide мејдан. 1. 0: Миа, f. 1) die Grenje, terminus , li- 

ja 
1) der Honig, mel. 2) меду 

vidg chunga, f. dim, y, мера Й Aj 

heh : Мођу, ируфеп, inter. 

Мед 'кање, n. раб Medet Rufen, ех Међудневица(међу anesnga),f.one три 

Мед Међ 

Медекнути, нем, v. 
ехсјашо medet. 3 

Меден, на, но, Фота:, mellitus. 
Медењав, m. 1) ш. }. прстен, ein 

gelber Ring von топе, anulus ae- 
neus. 2) медењаци, Ўопідёифеп, pla- 
centae mellitae. | 

Медёш*! Ausruf eines fterbenden Tirs 
fen, exclamatio turcae morientis, 

Медија, f. Medina (2), Medina: 
„Кад устане кука и мошика, 
„Биће Турком по Медији мука — 
Медиши, им, у. impf. mif Honig yers 

(јен, copdio melle, те о, 
· Медип, на, но, ђотајиј , mellitus : 

„ћапешане моја медна yema — 
Медљање, п. das Феја mit бог 

nig, те о. 
Медљаши, ам, уде медити. 
Медњаци, ака, m. pl. поток и 6p- 

до у Јадру, између села Тршића 
и Клубаца ; 
„Од Медњака ше до Копривњака — 
Медо, m. hyd. yon међед: 
„Сиши бисмо и још бисмо, 
„Прде медо побјегосмо ў 
Да бијау сшари 
„J гаће би срали. „ 
Медовина, f. Der Meth, mulsam 

KO као медовина; 
„С вечера ме вином умивале, , 
„У по ноћи слашком медовином — 
Медоња, m. Name {йг einen феи, 

потер bovis (ап den mehea denfend Р), 

pf. medet rufen, 

` 

: слаше- 

fes. 2) das Фебијф, Кап сет: 
„Ешо мајко из међе међеда — 
Mehea, ш, (Ерц.) der Bär, ursus. 
'"Међедина + f. (Ерц.) 1) die Загепђаце, 

pellis ursina, 2) augm. y, међед. 
Међедица, f. (Ерц.) vide мечка, 
Међеднӣк, m. Berg {п беен (изме 

Бу Ваљевске и Ужичке nanje). 
Међедов, ва, во, (Ерц.) #атеп:г, 

ursi. | 

Међеђи, Ба, Бе, (Ерц.) Sûrens, ursi- 
nus. 

Међење, n. 1) фаб Angrängen, confi- 
nium. 2) da Begränşen, limitatio. 

Међер, adv. (ога и ф, alfo, igitur, ergo : 
међер обила мајка родила обила 
јунака (cf. обил). 

Међити, им, у. impf. 1) апдейпвеп, 
conterminus sum, 2) begränzen , limi- 
tem pono, 

неђеље дана, између госпође мале 
и велике (од 15. Августа до 8. Ceu- 
шемврија), Die Beit уруфељ Der 
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beiden Frauentagen, temporis inter 
utrümque festum В. M. V. intervallum. 

Међудневички (међудневички), ка, 
ко, н. п, јаја, јагоде (то жене 

_ остављају лијека ради). 
Мезгра, f. Der Фашијај , succus arbo- 

ris. 

Мезе“ , sema, n. Der Zubig, das Dubeis 
беп, quod conıeditur, posteaquam bi- 
beris: ® 

„А лијевом mese му додаје — 
Мезево , р. 
„Па не иди бијелу Будиму, 
„Већ ши ајде на Мезево равно 
„На Трушину на воду студену — 
„Када дођеш у поље Мезево, 
„Живо пређи у Голеш планину — 

| 

Мезетити, им,.у. impf. зцрефен, 51-' 
mul comedo. 

Мезил“ , m, die reitende Poft; tabella- 
rius publicus equester, 

Мезилана*, f. das Pofthaus, 
cursus publici. 

Мезилскӣ, Ka, ко, 1) Pofts, cursus 
publici. 2) а18 Courier, more bola 
publici equo*vecti- 

Мез :лиија *, та. vide мезулпија. 
Мєзимац, mga, т. (у Сријему, у Бач- 

кој и у Бан.) vide мљезинац. 
Мезимица, f (у Сријему, у Бачк. и 

у Бан.) vide мљезиница, 
Mesya, m, vide мезил. 
Мезулана, f. vide мезилана, 
Мезулскт, ка, ко, Vide мезилсви. 
Мезулџија“, то, der Фођа ег, cursus 

publici curator. 
Меј, та. cf. mê. 
Мејдан *, m. мјесто, Der 9106, forum; 

мејдан дијелиши, диеПісеп, pugnam 
їпео. , 

Мејданџија дап. Der Жатрјег, рпопабог, 
Мек (comp. мекши), ка, ко, vide me- 

кан | 

domus 

“Mera, f. daê Blöden der Lämmer, ba- 
latus agnorum : 

` „Стоји мека јањат за овцама — 
Meran, на, но, weih, mollis: 
Merame, n. das Blöden der ämmer, 
, balatio. agnorum. 
Меватши, мечим, у. impf. blöden, balo. 
Mesume, f. pl. Ме leyen, furfur. Ky- 

' пио би га за мекиње. 
Мекнуши, нем, у. impf. weih werden, 

mollesco, 
Мевнуши, нем, v. 

` едо balatum, 

Мекопут, ma, то, m. j. коњ, који је 
· mako слаб, да му узда на глави, 
\ или колан на трбуу, одма начини 

‚ рану, ein зак фев mweiblihes Pferd, 
Daê Feine Gtrapaze aushält, equus 
mollis , delicatus, ДЕ 

pf. einmal blöden, 
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Мекота, f. die Weihheit, mollities. 
Мевшербаша*, m. der Ka реШтеі ег, 

magister concentus. 

Мевптерин *, m, Der Mufifant, symphoa 
п1асцѕ. . 

Мекоуст, та, шо, т, ]. коњ, који 
се боји узде, meiğmûulig , equus 
oris mollis. 

Мёкуша, f. јабука промрзла, или 
гњила крушка, weicher Дре! oder 
Birne, malum aut pirum mite (molle). 

Мекушац, шца, m. рак кад се свуче 
у прољеће, der Krebë, der fih gez 
Bûutet þat, cancer qui cutem posuit 
(ideoque tenerior езђ). 

Мекшање, n. dag Сирефен, mollitio, 
Мевшати, ам, у. impf. епрефен, 

то По, ( 

Мекшина, f. vide мекота. 
Мела, f. die Miftel, viscum. На којој 

ce лијесци нађе мела, под оном 
лијеском има ryja с драгим Ka- 
меном на глави, или још Бог 
зна ваково друго благо поред ње 
(mago приповиједају: зашто се Me- 
ла ријетко налази на лијесци 2). 

Мелез *, т. der Rwitter (WMulatte), hi- 
brida von WMenfhen und Thierens 

Мелем *, m. da8 Pflafler, emplastrum. 
Мелица, f. dim. Y. мела. 
Мељ, m. der Hopfen, Lumulus lupulus 

Linn. 
Мезлава, п, mas детабеп wird, quod 

molitur: нема мељаве (говоре y 
Сријему, кад нема воденица шша 
да меље). 

Мељавити, им, у. impf. (ст.) cf. поч 
мељавити. #7227". 727, JEI 

Мељевина, £ Die E A frutex | 
humuli Јарић Linn. 

Мељяво, n. vide мољава бинти 6 
Мемла *, f. (ст.): гё 
„J била ra мемла од камена — 

Мена, f. (Рес. и Срем.) vide мијена 
Менђеле“, f. pl. die Preffe , prelum. 
Мењање, а. (Pec. и 
пе Wén. 

Мењапи , am, (Реб. 
ае а ЎА 

Мєови, т. рі/ Рес. и Срем.) der Bla- 
febalg, follis. cf. мије. 

Mepa, f, (Pec. и Срем.) vide mjepa. 
Mepa, f. hyp. 9. мерица. 
Мерање, n. da Wağs ziehen, ductus 

cerae. у 

Мерати, ам, у. impf. m. j. восак, 
Wachs gichen, duco ceram. 

Мердивене *, f. pl. die Qeiter, scala. 
Мерсње „ п. (Рес. и Срем.) yide mje- 
[оон апатита tufi io i 

Мериши, им, (Рес, и Срему]. vide мје~ 
4 ў ы риши.» д, Зове Жау Љу пи 

 ا
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Мерица, f. (Рес. и Срем.) vide мјерица. 
Мерачица, f. dim. у. мерица, 
Меркање, n dag Хитпе еп, attentio. 
Меркаши, им, у. impf. ацішесёеп, at- 

tendo. 

Мёрмер*, m. der Marmor, marmors cf, 
мрамор. 

Мертив, m. (по намастирима фруш+ 
когорским) daS Weindeputat in den 
#16 Iern, vinum demensum monacho. 

Мерџӣн *, m. Die Korallen, coralla. 
Меса, f. hyp. 9. месо. Оће гуза месе, 

jaat man иш ertappten Fieifhdiebe. 
Месан, на, но, -уоп Меуф, беуфесн, 

carueus : Месан ражањ, гвоздено пе- 
циво (ти. ј. прстен на прсту). 

Месар, m. 1) der Fleifher, Йеіфегп, 
carnarius, lauius, lanio. 2) Der gerne 
ето iff, carnium amans. 

Месарев, Ba. BO, vide месаров. 
Месарница, f, die FleifhbanÉ, macellum. 
Месаров ва, во, des Fleifhers, Flei- 

fider =, lanionis: 
Месарски, Ka, ко, 1) Fleifher=:, ta- 

топот. 2) аеу. еіѓфестађід, lanionis 
more годоцив. 

Меси, m. (Рес. и Cpm.) vide мјесец. 
Месечина, t. (Рес. и Срем.) vide мје- 

сечина. | 
Месечил , на, но, (Рес. н Срем.) vide 

мјесечни. 
Месина, |. augm. 9. месо: наждерао- 

се месине. 
Месити, им, (Рес. и Срем.) угде мије- 

сити. 
Месић, m. намастир у Банату, 
Месићк/, ка, ко, von Месић. 
Месн1, на, но, н. п, покладе, дег lekte 

Зеу феад vor der gropen ќаће, dies 
praecedens jejunium magnum. cf, пок- 
ладе."“" 

М7со, n, баё Fleifh, саго, 
Месојеђе, f. pl. Der Fafhing, Die Cars 

nevalg;eit, bacchanalia (?), tempus ante 
jejunium quadragesimale quo carnibus 
vesci licet christianis. 

Мества, f. eine Att ledernen Strumpfes, 
tibialuın согвасае, 

Мествица, #. dim. у. местпва. 
Мести, метем, v, impf. 1) Веђтеп, ver- 

ro. 2) meme снијег, мећава. | 
Мести, метем, у. impf. einrühren, im- 

пизсео: мете свињама. 

Меостимице, (Рес. и Срем.) vide mje- 
стимице. 

Мосто , р. (Рес, и Срем.) vide мјесто. 
Месувеђе (месувеђе), f. pl. vide месо. 

еђе. | 
п. dim, 9. месо: оћеш малоا  

месца? 
М'тало, n. Der Borwurf (des Futter: 

„theils vor Раб Bie), portio pabuli, 
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Метаљка, f. мјесто, ђе се момци ме- 
ћу камена, die игде, jactus (2), 

Метанија, f, (petaca) die tiefe Фегпеј= 
gung und Befreuzigung, prostratio , 
adoratio: удариши десеш, или сто 
мешанија. Мешаније су мале и Be- 
лике: мале кад се човек прегне ц 
довати рукама до земље, а велике 
кад клекне на кољена и на руке па 
довати главом до земље. 

Метанисање , dag Niederfalen und Bes 
Ereuzigen іп Der Kirde, adorationis ge- 
nus christianorum ecclesiae graecae. 

Метанисаши, ишем, v. impf. #% tief 
neigen (oder auch niederfallen aufs An: 
деф) Е) und befreuzen, adoro prostra- 
tus. 

Мешање, n. з) Daê Hinlegen,, Vorlegen, 
positio. 2) баё Сфјефсп, ejaculation 
5) баё Werfen (5. 8. mit Steinen), 
јасшано. : 

Меташи, мећем, v. impf. т) legen, 
s fien, vorlegen, pono. 2) пушке, или 
топове , іфіебеп, jaculor. 

° Memamace , мећемсе, у. r. impf. а) Ka- 
мена, Steine werfen (ein Spiel, ја, 
cio saxum. Камена се мећу момци 
двојако: с рамена и омашке. 
2) ногама, апё{ф!адеп, herumfhlagen 
mit den йеп, jacto pedes: 

„Не мећисе ногама; 
„Није јорган поњава, 
„Веће моја долама. — 
5) на кога, пафагѓеп, exprimo aliquem, 
similis sam. 

Метшвица, f. die Münze (Pflanze), men¬, 
tha. 

Мешеёрижача, f. т. }. пушка, Die 
фан те, teli majoris genus. 

Метериз *, m. die Grdfhange , atgeris 
genus. 

Метйъ, n. eine Rranfpeit der Сфағе, 
morbus ovium. Србљи кажу да од ме- 
тиља нема лијека, и зато припо- 
виједају, да су Нијемци увапили Ба- 
вола, па га питали шта је лијек од 
метиља ; а он им казао: „Кад пољ 
липшу све овце до једне, онда ону 
последњу треба обнијеши око MO, 
ра, па више ни једна не ђе липса- 
ти осим ње” Тада им је казао и 
од куге да је лијек кука и мо- 
шина. | 

Метиљав, ва, во, Den метил habend, 
ovis morbo метиљ correpta. — | 

Метиљање, п. Daê Grfranfen der Shas, | 
fe am мепшљ, метиљ morbi irrup- 
tio. 

Метиљатисе , љајусе, v. r, impf. H. п. 
овце, Den мешиљ befgommen, meme | 
тогђо corripi. у | 

Мешнљење, n. уде мегиљање. 
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Метиљитисе, 
шисе. 

Метла, f. Der Befen, ѕсорае. 
Мегтлица, f. dim. 9. мешла. 
Мелтловина, f, раб Befenfraut, scopa- 

ria Linn. 
Memsyma, нем, у. рё. ђипеаеи, fegen, 
pono : мешнуши што у кесу, y mop- 
бу, на земљу; — меса ручку (т, j 
зтетнути у лонац, па не. 
да се ува); — говедима сијена и 

т. д. 
Мешнушисе, немсе, у. т. рї. naars 

ten, similem alicui бегі. Meme се me- 

шне и на ујца преко Дунава, a на- 
- мо ли не ће на слугу у кући, 

` Мешбија, f. der тирој Йе Theil Се 
Пепа, Metochia, У 

Meka, f. das flüfige Futter ред Biehes, 
pabulum liquidum quod praebetur 

_ pecori. 
Мећава, f. Der Вфпеећитт, imber ni- 
vium procellosus. Једе Kao мећава 
(сијено n сламу?) чы шул 

Меўр, m, (Рес. и Срем) vide мијур, 
М п. раб Beididlagen, emol- 

itio, $ 

Мецапш, ам, v. impf. н. п. јабу уку, 
еф адеп (Е орѓеп), ешоШо. 

Мечет, m. die Збојфее, templum tur- 
cicum: 

„Оборпо мечепт и мунаре — 
Мечка, f. Die Bårin, ursa. 
Меша), m ‚ (Рес. и Срем) уїдє мјешај. 
Мешаја, m. (Рес. и Срем.) vide mjes 

шаја. 
Мешање , п. (Рес. 
шањел би у $ i 

- Мешаоница, f. ( 
шаоница. 

Мешати, ам, (Рес. и Срем.) vide мије- 
шати, 

Мешење, (Рәс, и Срем.) vide мије-, 
шење. EN © У Ба вер) та | 

Мешетина, 1 
Мешина, 
a 

Мешиниџа, f. di 
Мешња, f. (Peo 

шња. 
Мешсвиш, ma, mo, (Рес, , 

vide мешовит. 
Мешћема“, f. дег idferft 
Мешчић, m. diné y, ме. 
М, wir, nas. 

Mi, г) mir, mihi (mi). 2) fontaëtifh ftatt 
мој: јеси ли ми виђео брата? украо 
ми коња. | 

Мива *, f. 68 (in Der weitefen 9#Зебец» 
tung; ацф Crdbeeren, Әсе), poma 
(sensu latissimo) : већ је доспједа сва- 
ха мира. cf. воће, 

љесе, . vide мешиља- 

рем.) yide мије- 

с; и Срем.) vide mje- 

‚ augm. Y. мешина. 

Срем. vide mje- 

9. мешина. ^ 
г Срем.) vide maje- 

Гре. ) 

‚ ї 
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Мигање, n. баё Oeffnen und ©dliefen # 
Uufs und Зидеђси, micatio ? 

Мигаши, ам, у. impf. ай{: und zugez 
ben, ico? | 

Мигољёње, n. dim, 9. мицање. 
Мигољитшисе , реа г. поре. dim. у; 
мицашисе. А ут 

Миздрак *, А бю во 
Миздракли]а + ‚ ш, vid е Фа 
Миздрачић, m, dim. у, миздрав. 
Мија, m. (Вес. и Срем.) vide ! r? 
Мијаило, т. Mihael. 
Мијајло, m, (ст.) vide Мијаило: 
„A Мијајло књигом из њедара — 

Мијак, т. Manngname, nomen viri. 
Мијан, m. Уўаппдпаїпё@ё, nomen viri. 
Мијана, f Frauenname, nomen femi- 

пае. 

Мијат, m. MannSname, потер viri. 
Mije, ja, ш. (Ёрп.) 1) Der Саиф, 

uter. 2) м аео 1а, follis. 
Мијена, f. (Ерц.) (der Mondmweğdfel, und 

уђат) der Neumond, novilunium. О 
мијени жене не ће да перу кошуља : 
зашто кажу, да ће се онда свако 
пртиште у води (кад се покваси) 
омијениши, ш. j. посшати као | 
труло и одма се распасши и IO- 
дерати. : 

Мијењање, n. (Ерц.) das Bedfelr, dag _ 
Зашфеп, mutatio , permutatio. | 

Мијењаши, ам, v. impf. (Epu.) taufhen, 
commuto, Мијења као циганин коње. 

Мијењатисе, амсе, у. r. їшрї. (Ерп.у 
untereinander taufhen, permuto. 

Мијење, п. раб ЎХорћраїфеп, Іауапо ca- 
itis. 

М им, у. impf. ( Ep.) т. ]. 
еб, Daê Brot bereiten, paro panem. 

Мијешање, п. (Ерп.) das Mifhen, Uma 
rüþren, mixtio. 

Мијёшаши, ам, v. impf. (Ёрп.) 1) mis 
fdhen, misceo. 2) umrühren, verso. 

Мијсшатисе, амсе, у. г. impf. (Ерп-у 
Фф abgeben mit einem, miscere se. 

Мијсшење, п. (Ep) Daê Säuern, fer- 
mentatio. | 

Мијешња, f, (Ерц.) die Portion 9251, 
um cinmal ‘Brot Daraus зи Bacen, 
portio farinae. 

Мијо, m. (Ерп.) hyp. ә. Мијат. 
її]обрат, m. Ўаппёпате, nomen viri, 

5: al Мијодраг, m. Mannsname, nomen viris 
) f Мијољ. дан, m. vide Miom дан. 

Миўоъшпав, m. vide миољштає. 
Мијӯр, ае миур. ) 
Мила, т. (Рес. и Срем.) vide Мило, 
Мила, f $тацеппаше, nomen feminae 

(cara), 
Миладин, ш. WManngname, nomen viti. 
Милак, m. WManngngame , nomer viri.. 

Милан, ш. Убопибиате, nomen yiti 
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Милана, f. vide Милена. 
Миланко, m. Manngname, nomen viri. 

Милање, n. Ме Ceremonie von мила- 
тисе. 

Милаш, m. ђапивлате, nomen viri. 
Милатаисе, амсе, у. г. impf. Припо- 

4% 1 ока азер милају на 
"с че узму двоји- 

Уба ҹесницу, ра је окрећу међу co- 
бом и пиша један другога: „Ми- 
лам ли се” (тп. j. NOMAAA ли се иза 
чеснице) ?” „Онај му одговори: „Ми- 
лаш мало.” А онај први онда рече: 
„Сад мало, а до године ни мало” 

(m.j. да роди жито добро, и да ma- 
ко велика буде чеснипа, да се ни 
мало не помила иза ње). 

Милаш, m. WManngname, nomen viri. 
Милашин, m. DMannsname, nomen viri. 
Миле! додајесе Бешто y п]есмама на- 

- врај врсте, н. п. 
» Bypa коси по побрђу, 

Ладо ле миле! — 
„Попјевајте ми тичице, 

миле мој миле! 
Милева, f, Yrauenname, nomen feminae. 
Милен, m, Mannêname, nomen viri. 
Милена, f. Frauenname, nomen feminae. 

Милёико (Миленко), m. Mannsname, 
nomen viri. 

Милета, т. Manngname, nomen viri. 
Милети, лим, (Рес.) vide миљеши 
Милеш, т. ЭЙапаёпаше, nomen viri 
Милешева (Милешева), f.: vide Мило- 

шева. 
Миливоје, m. Manngname, nomen viri. 
Милија, m. Manngname, nomen viri. 
Милија, f. ўгацеппате, nomen feminae. 
Милијаш, m. Manngname, nomen viri. 
Милин, m. WManngname, nomen viri. 
Милина, f. Баз Qiebfein , gratia: не мо- 

же од милине (н. п. да се нагледа 
кога). 

Милинко (Милинко), m. vide Миленко. 
Милисав, та. ЗЖаппвиате, nomen viri. 
Милисава, f. ўтаиеппате, nomen fe- 

minae. 

Милитар, m (у Сријему, y 
Милитарац , рца, т. Bauk. и у Бан.) 

Der aus der Militär s Grenze ift, homo 
e regione militari. 

Милитарија, f. vide милиција. 
Милитарскї, ка, ко, т) ЭЛАТ, mi- 

litaris. 2) тїЇЙар{4, militari modo. 
Милиши , amf? N.) vide миллети. 
Милишисе, лис, у. r. impf. н. п. ни- 

шша ми се не мили, nitg freuet 
mid , аггідео. 

Милић , m, Запизлате, nomen viri. 
Милица, f, Frauenname, nomen feminae, 

Милиција (милиција), £ die Miliz (Gez 

gend), terra militum. 

۹ Миљ, m 

Мил Миъ 40% 

Миличипа, f. dim. 9, Милица. 
Мило, n. die #сиде gum Хорпрајфеп , 
оа ad Јауапд ита caput. 

Мило, ш. (Ерп.) ЗЖапидпате, nomen 
viri. 

Милован, m. onrttêrame, nomen viri. 

Миловање, n. 1) Daê ётебЕо{еп, blandi- 
tiae, 2) da Sieben , amatio, 

Миловати, лујем, v. impf. з) Пеђеог 
fen, blandior. 2) lieben, amo. 

Милоје, m. Manngname, nomen viri. 

Милојица, та. cf. Златоје._ 

Милбјка, f. 1) баё Ma jo lic as Вејфи, 
vasis fictilis genus. Тако y нашој ча- 
сној Церовој (Церова, село y Pae- 
вини) све оке и милојке (y НЕМЦЕ 
вијешви). сї. бокар. 

Милојко, m. Manngname, nomen viri. 
Милокрван, вна, но, liebenswürdig, 

dem man gut {ерп muf, amabilis : није 
лијепа, али је милокрвна. 

Милорад, та. WManngname, nomen viri, 
Милосав, m. WManngname, nomen viri. 

Милдсніїк „за. der $i ebhaber, amasius.: 
Милоснина» f Dte Geliebte, amasia. - 
Милбст, f. 1) die Gnade, gratia, favor : 
„На милосши Царе господине — 
2) die Qiebe, amor; #їебебдабе, munus 2 
„Нема лица без дрвена винца, , 
„Ни радости без зелена венца, 
„Ни милости без туђа јунака — 
„Браћа сеју врло миловала, 
„Сваку су јој милост доносила, 

„Најпослије ноже оковане — 
Милостив , ва, во, апада, barm- 
Милостиван, вна, но | бека, сје-' 

mens, Boxe милостиви ти помози 
(говоре. heroju Србљи кадгођ узда- 
нуи зијевну). 

Милостиња, f. da8 тоеп, eleemosyna. 
Милош, m, Manngname, nomer viri. ' 
Милошева (Милешева и Миљешевка), 

f. намастир у Ерцеговини (чини ми 
‚се да је сад пуст). Колика је Ми 
"кошева 4 да је пуна поскурица ; 

„Док начини пркву код Требиња 
„Миљешевњу на Ерпеговини — 
Manonita, та. cf. злайїфуе. ̀ 
Милука, f. Хгаџеипате , nomen feminae. 

Милун, m. MannsnaMme, nomen viri. 
Милунка, f. $гацеппате, nomen feminae., 
Милутин; m. Ўаппёпате, nomen viri. 
Милуш , та Mannshame, nomen viri, 

аппёпате, nomen viri. 
Миља, £ 1) yp. 9. Миљана и, Милица. 
Муљана, f. Фтаисйпате, nomen fe 

minae. 

· Миљацва, f. вода, 
Сарајево : 

„Сарајево што си потавњело ? 
„Или те је куга поморила, 
ЧА! Миљацка вода поплавила — 

што тече кроз 
۰ 
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Mine, n. (ст. Daê Qieb (was einem 
lieb ift), amor, deliciae : 

„Ој Бевојко миље моје! — 
Миљен, т. Убапизпате, nomen viri. 
Миљешеёвка, f. (ст.) vide Милошева. 
Миљва, Ё Frauenname, nomen fe- 

minae. 

Миљко, m. 9 апиёпате, nomen viri. 
Мамо, vorbei, praeter. i 
Мимогред, im WBorbeigehen, obiter, 

in transitu, 
Мимопћи (мимоићи), идем (и ми- 

моиђем), у. pf. vorbeigehen, praes 
tere. i 

МимойКисе (мимоићисе), идемсе (и 
мимонйБемсе), у. r. pf. с ким, бе 
einander vorbeigehen ohne fih zu Геђеп, 
praetereo praeter amicum quin eum vi- 
deam , aut ille me. 

Мимоћи, oem, vide мимоићи. 
Миндрос, т. (у Сријему, y Бачк. и 

y Бан.) узеши кога на миндоос, 
dDurhbeuteln, ехсино. 

Минле “, лета, n, Bolf, gens: nacje 
минле! Седамдесеш и седам MHH- 
лета. - | 

Минђуше*, f. pl. де Ofrgebange, in- 
auris. cf. обоци. 

Минђушице, f. pl. dim. 9. минђуше. 
Mime], m. dag Winäon (Mwao) ein 

Kirhenbuh, menaeum, 
Мине]свй, ка, ко, лун. п. слова, CDs 

rilifþe ги! ен, gum Unterfhied 
von Der Фапојфене. 2) аду. wie ge- 
Drucff, ut in libris est impressum, 
3. ЭЭ. пише. 

Manm, m. (у Сријему, y Baux. и у 
_Бан.) die Minute, miuutum, cf. час. 
Минути, нем, v. pf. 1) vorbeigeben, 
nit treffen, ргаєїегуо1о.- Опремаосе 
човек (који се био скоро оженио) 
на војску, а жена увразила конац 
у иглу, да нешто зашије; но бу- 
дући да није добро виђела, зато 
није могла одма гда уБрзе, него 
промашала мимо ушице иглене TO- 
ғорећи: „Мини га сабља, мини га 
пушка" вао да муж рече да она 
њему врача; али он опази mma је, 
па рече: „Минуло је мене свако 
добро, кад сам ја шебе узео 

Мио, мила, AO, lieb, carus. 
Mion (Majom?) дан, ља дне, m. (Mis 

caelis , festum Arch, Michaelis ?) dies 
29. Sept. 

Миољштав (Мијољштак), m. Der den 
Crzengel Mihael alê Hauspatron vers 
ehrt, cliens Arch, Michaelis, 

Мар, m, 1) der Friede, рах. т) Фиеђе, 
Ruhe, рах: сједи с миром (док ни 
је било с чиром). 

Мира, f. Frauenname, nomen feminae, 
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Мираз“, m. die Grbfhaff, hereditas : 
остало му од мираза. и ; 

Миран, рна, но. friedfertig, tubig ¢ 
quietus, mansuetus.) | 

Мирашчија *, m. der Erbe, heres. 
Мирбожање, n. da gegenfeitige Küffer 

ju УВе пафееп, exosculatio die Chri- 
sti natalitio. 

Мирбожатисе, амсе, v. r. impf. fi 
Eüffen (und Den Frieden Gottes Wiis 
fhen) gu Weihnadten, invicem se ex- 
osculari die natali Domini. cf. Божић, 

Мїрбожитисе, имсе, v. г. pf. fidh Ёй: 
fen auf Зе пафсеп, ехоѕсшагі se die 
natali Domini. 

Мирен, m. MannSname, nomer viri, 
Мирење, v. 1) das Beruhigen, Friedez 
maen, pacificatio. 2) das (angenep= 
me) Riehen, odor. 

Марија“, f. die Abgabe, vectigal. cf. по- 
реза, дација, данак. 

Мирїс, та. der Woplgeruh , odor. 
Марисавва, f. Die Mustateller - Traube, 

Yiusfaf = Traube ; uva muscata. cf. 
тамњаника. 

Мирисање , п. Daê Riehen, odor еї одо- 
ratio, па 

Мирисаши, ишем, у. impf. мефеп, 
oleo et одогог. 

Мирити, им, у. impf, 1) (мирим) beru- 
higen, paco. 2) (мирим) пефеп, oleo : 
мири. 

Мпритисе, имсе, у. r. impf. Friede 
" тафеп, Че расе ago. | 
Мирјана, f. Frauenname, nomen fe- 

minae. 

Мирко ‚ та. WManngname, nomen viri. 

Мирноћа, f. die Friedfertigfeit, man- 
suetudo. 

Мировање, п. das Rubhigfeyn, quies- 
Миобваши, ру]ем ‚ у. impf. rubia јеџи, 

sum quietus. - 

Мпродар, ш. Mannsname, gomen viri, 
Мирођија, f. vide копар. (4 Ар j 
Миросав, m. Mannsnaime, nomen viri. 
Миросава, f. rauenname, romen fe- 

minae. 

Мпроч, m. Berg (ап der Donan), gwi- 
{феп Пореч und Брза паланка. 

Мпрчетша , m, Manngname, nomen viri, 
Миса, f. in dem Munde der griehifden 

Gerbier (und Bosnier) eine lateinifhe 
Kirde, templum Latinorum. У Зворни~ 
ву има једна зидина, која се зове 
Мапарска миса. 

Мисао, сли, f. рег Феданте, cogitatio. 

Мисир *, m. Aegypten, Aegyptus, terra 
5 Mizraim. % 

Мисирача, f. eine Art von Kürbis, cu- 
curbitae genus. | КА PIS 

Macñpra, f. vide будија. ЕРИ 
Мисгркиња, f. die Дедррѓетіп, Асура. 



| 

$05 Мис Миц 
~ Д 

Миспрлија У, m. Der Aegypter, Aegyp- 
tius, 

Мпсїрскї, ка, ко, н. п, повјесмо, 
адор ф , aegyptiacus : 

„Уз преслицу Мисирско повјесмо — 
Мискал *, m, ein Goldaewmiht, pondus: 
„>a брата би дала мискал злата — 

Мислити , им, у. impf. фепёеп, cogito, 
М іслтрија, f. die Kele, Maurer: Kelle, 

trulla. 

Мит, m. die Beftehung (das Geld), lar- 
gitio: суди по миту ; узима миш. 

Мита, m. (Рес. и Срем.) vide Мито. 
M imap, mpa, т. vide Димитрије. 
Mimu, majem, v. impf, Den Kopf Was 

(феп , lavare caput. 
йшисе, мијемсе, v. г. impf. feinen 
Kopf mafen (0. i. den ganzen), lavor 
caput. 

Мишити, им, у. impf. beftehen, pecu- 
nia corrumpo, 

Мито, m. (Ерп.) hyp. 9. Mamap. 
Митра, f. 01е ЗИфојдицве, mitra epi- 

Scopi. 

Митра, f. Frauenname, nomen fe- 
їл! ае, 

Митрић, m. dim. ә. Митар. 
Митров дан, ва дне, m. Dag Хе des 

bheil. Demetrius, festum 5. Demetrii, die 
26. Oct.: 
„Митров данак ајдучки расшанак. 

Митровачки, ка, ко, von Mitrowig. 
Митровица, f. 1) варош у Сријему. 

2) варош у Косову. у 
' Митровкиња, f. die WMitrowigerin : 
„Митровица крај Саве столица, 
„На њој седи млада Митровкиња — 
Митпровчанин , m. еіп WMitromwiger. 
Митровюшпик, m, Der den beil. Demes 

ter зит Эаибраѓтоп þat, Demetricola (?) 
cliens S. Demetrii. 

Митрополија, f. Ме Metropolie (Жей: 
deng deS Metropoliten), sedes metro~ 
politani. 

Митрополиті, m. der Metropolit, me- 
trọpolitanus, 

Митрополитов , ва, во, феё Metropo- 
liten, metropolitani. 

Митрополитскп , ка, ко, 1) Metropoz 
liters, те гороШапотит. 2) аду, wie 
сіп Mtetrovolit, metropolitani тоге. 

Мића, m. (Рес. и Срем.) vide Мићо, 
Мића, m. Manngname, nomen viri. 
Мићан , m. Manngname, nomen viri. 
Мићење, п, dag Фећефеп, corruptio, 

largitio. 
Мићиволдос, cf. то (само oj 
T ARS су У 

Мићо , m. (Ерп.) Wp. у, Мит 
Млур (мијур 7), m. (Ерп.) die 

51са. 

Мидање, п, dag Bewegen, motio, 

afe, ye- 
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Мицати, мичем, у. impf. bewegen, 
moveo. 

Мицашисе, мичемсе, ү. r. impf, {іф 
bewegen, moveor. 

Мице, f. pl. (öfterr. Das Spannfpiel) 
Мицина, f. die Beule, tuber. 
Миш, m. die Maus, mus. КҮ, 
Миша, m. (Рес. и Срем.) vide Мишо, 
Мишар, та. 1) Dorf ап Der Saye, eine. 

Stunde weit von Шабац. э) на Mu- 
BRD (пољу), auf der бепе оси Mi- 

ат: 
„Да разбијем табор на Мишару —- 
„Са Мишара поља широкога — 
„У Мишару пољу широкоме — · · 
Мишарски , ка, ко, н.п. поље; сЁ. Ma- 

шар. 
Мишић, m. Daê 9Лацёфеп, die junge 
Maus, musculus, 

Мишица, f. 1)der Yrm , brachium. 2) die 
Maus (баё УЗе феп), mus femina. 

Мишјак , m, der Mäufefoth, muscerda, 
stercus murinum. 

Мишјавиња , der Häğgnerdarm, alsine 
media Linn. _ 5 

Мишјт, шја, mje, Mauss, mirinus, 
Мішка, f. (у крајини Неготинској) 

Der Urm, lacertus. cf. мишица. 
Мишка, т. (Pec. u Срем.) vide Мишко, 
Мишкаки, adj. indecl. måufedrecfarben,. 

coloris stercoris murini, 
Мишко, т. (Ерп.) vide Мишо. 
Мишљен, m. з) Mannname, nomen 

viri. 2) (спт.) : 

„Кроз Мишљен гору на воду — 
Мишљење, n. Daê еп? еп, cogitatio. 
Мишо, т. (Ерц.) hyp. 9. Мијаило. 7 
Мишолбвка, f. 1) Die Mausfalle, deci- 

pula. 2) Der Måäufefalë (öfterr. Winds 
трафе", Erain. постовка), buteo. 

Мишомор, m. das Mtåufegift , Måäufes 
pulver, venenum adversus mures, ar- 
senicum. 

Mjepa, f. (Ерц.) 1) da8 Mak, mensura, 
2) Daê Gewiht, pondus. Мјера вјера. 

Мјера , f. hyp. 9. мјерица. 
Мјерсње , n. (Ер) 1) раб 9Ле{{еп, men- 

510, 2) Daê адеп, pensio. 
Мјрити, им, у. impf, (Ерц.) а) теј 

fen, metior. 2) традеп, peudo, 
Муёрица, (Ерп.) ein Фејав (Norb) von 
ај, corbis genus. 

Му)бричица, f. dim. 9. мјерица. | 
Мјесец, та, (Epi) 1) бег Mond, luna, 

2) der Monat, mensis. 
Мјссечина, f. (Ерп.) 1) der Mondfhein, 

fulgor lunae. 2) женско вријеме, рђав 
опа фе, menstruum, 

М)есечни, на, но, (Ерп.), топла ф, 
menstruus. 

Mjecmamane, (Ерп.) ап Ort und Stel . 
(0, іш loco ipso, iu locumipsum: spami | 
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мјестимице (н. п. ђе је тој; по- 
казао му мјестимице; одвео га 
мјестимице. 

Мјесто, n, (Ерц.) 1) Der Orf, Plak, 
2) (у Ерп.) vide варош. 5) мјесто 
мене, Staff, Stelle, locus, 

Меша], m. (Epu.) vide мијешња, 
Мђешаја, m. (Ерп.) der Mundbåder, pi- 

stor domesticus. 

Мјешаоница:, f. (Ерп.) das Zimmer (der 
Orf), wo Brot bereitet wird, pistri- 
na (?). 

Мјешетина , f. augm. ©. мјешина. 
Мјешина, f. (Epu.) 1) der Balg , pellis, 

| 2) Der Бф биф, uter, 

Мјбшиница, f. dim, 9. мјешина. 
Муешовиш (мјешовишо), ша, шо, 

(Ерц.) детуфе, mixtus. 
јешчић, m. dim, y. мије. 

Млава, f. 1) nom, propr. eines ХТибев 
in Serbien. 2) nom. propr. der-Gegend 
an der Milaya. 

Млавити, им, у. impf. flagen, ver- 
bero; млави га киша; млавиши кога 
башином. 

Млављене, п. nê ©Ф[адеп, уетђегано. 
Млад (comp. млађи), да, до, jung, 

juvenis. 
Млада, f. Ме Braut, sponsa (ein voles 

Jabr паф der Hodzeit noh). 
Млада неђеља, f. Die Neumondmode, 

' hebdomas iuterlunis. r- 

Младачна крава, f, die Gommerfup, 
vacça aestiva. 

Младеж, f. Die ‘Jugend, juventus , ju- 
уепе5. 

Младеж, m. (једни говоре, као н. п. 

по Бачкој, мадеж), dag Muttermal, 
naevus. 

Младен fmn/Marnsname , nomen viri. 
Младенци, nana, m. pl. 1) die Braut 

leute, junge Eheleute, sponsus еї spon- 
. Sa, Juvenis maritus et marita. 2) Daê 

бе der unfhuDigen Kinder, dies fe- 
stus occisorum ab Herode innocentium, 

Младин, на, но, Der Braut, sponsae. 
Младина, f. per Neumond, novilunium 

(їй терт 418 Die мијена, etwa das ers 
fte пешке). 

Младитисе, имсе, v. r. impf, fiġ jung 
majhen, juventutem affecto, 

Младић, m. der Güngling , juvenis, 
Младица, f. dim. y. млада, 
Младица, f. 1) die Sproffé, Der Срб: 

i ling, surculus. 2) eine 21: 3 0), 
piscis genuş, 

Младовање, n. Der Brantftand, status . 
sponsae, 

Младсвати, дујем, impf. Braut feyn, 
sum sponsa, г 

Младокења , ла, фер Bräutigam, spop- 
SUS. | 
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Младожењин, на, но, бег Bräutiganis, 
sponsi, 

Младожењсвки, ка, ко, 1) Bråutigams», 
sponsorum, nuptialis. 2) аду. wie ein 
Bräutigam, more sponsi. 

Младдлик, Ka, ко, jungen Gefihtes, 
faciei јауепезсеп 15, æ 

Младбст, f, die Jugend, дав Şugends 
alter, juventus, aetas juvenilis. 

Млађ, m. junger Weinberg, vinea re- 
cens, сї. сдд. 

Млађан, на, но, dim. 9. млад; 
„Не удрише млађано Бугарче — 
МлаБен, m. (Ерц.) vide Младен. 
Млађење , die Affectation, jung (ери au 

wollen, affectatio juventutis. 
Maas, m. (foviel auf einmabl Hervor- 
fief, шепп тап melft, daher) mpa 
млаза крви ударише из њега, male 
ctus (?). 

Млак (comp. млачћ), ка, ко, Там, [ер 4и5, 
Млатање, п. рад Итђецф[адей, ja- 

ctatio е. g. caudae. 
Млатати , ам, у. impf. ђесит ФТаден, 
Jacto ; maaria руком, као кобила pe- 
пом, yon einem der ипак Kreng 
fhlägt. | 

Млашити, им, v. impf. з) дтејфси, 
trituro, 2) н.п. јабуке, крушке, орае, 
Ббегаббен Їп (батином), deculio po- 

ma ex arbore. 5) дгејфеп, i. е. {plas 
ап, сопћипдо. 

Млатишума , т. пјевају и приповије- 
дају, да је, прије зоо година, нека- 
кав Њемачки џенерао Станиш а 
Млашишума(или у пјесмама О. 
боре Млатишу ма, и Млатишума 
обор - џенерао) узео од Турака Ho- 
ви пазар,и у њему сједно читаву 
зиму; и да су с њим (кад се вра- 
mao натраг) дошле Цимироше y 
Сријем (са својим кнезом — или 
кнежевим сином, а кнез је умрђо 
у путу — Илијом Радоњићем. 
Тај се Илија Радоњић вратио oner 
Hampar, и онамо се шукао с Тур- 
лима): ; 
„А Станиша Обор - Млатишума , 
„Он отиде шер Новом пазару 
„Те расшави Босну од Стамбола— 

„Млатишума обор -џенерале ! 
„Шша ши радиш усред земље 

| Турске: | 
„Бабури нам на Беч ударише — 
(кад га је звао ћесар натраг). 

Млатнуши, нем, у. рї. einen 2 810% · 
` yerfeken, регсапо. 
Млаћеница, f. сир, што се гради од 
тропа, што остане од сворупа 
кад се препира. Од шаковога CH- 
ра начине жене као колачиће , па 
спремају чобанама за ужину, 
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Млаћење, n. 1) Daê Drefchen , tritura- 
tio. 2) dag Herabfhlagen, decnssio, 
5) Daê Drefhen, (Schlagen), contusio. 

Млачење, n. dag Саптафеп, calefa- 
ctio modica. 

Млачина, f. Die Caubeit, tepiditas, 
Млачиши, им, у. impf. [ац mamen, te- 

pidum reddo. | 
Млекар, m. (Рес. и Срем.) vide мљекар. 
Млеко, п. (Рес. и Срем.) vide мли- 

jero, 
Млётак, шка, m, (cm.) vide Млеци. 
„У нашему Maerrsy бијеломе — 
„У бијелу Млешку Латинскоме — 

Млетачки, ка, ко, 1) репећапуф, 
venetus. 2) аду. уепећоп ф, more Ve- 
пеїо. 

Млетачкиња, f. Die Benetianerin, Veneta. 
Млећак, Һка, ко, н. п. uoa, |фуаф 

ап ш{ Меп, debilis (de panno) 
Млеци, Млетака, m, pl. Benedig, 

Venetiae. | 
Млёчан, чна, но, (Рес. и Срем.) vide 

млијечан. 
Млечанин, m. рег Benetianer;, Vene- 

кы S 

Млечар, m. (Рес. и Срем.) vide мље- 
чар. | 

Млечац, uga, m. (Рес. и Срем.) vide 
млијечац. 

Млечика, f. (Рес. и Срем.) уде мље- 
чика. 

Млечница, f. (Рес. и Срем.) уде мли- 
јечница. | 

Мливо, n. (у Epu.) vide брашно: 
сатрљо га у мливо. 

Млијеко, n. (Ерп.) die Milh, lac. 
Млијечан , чна, HO, н. п. крава, mil- 

reih, dives lacte. 
Млијечац, uga, m. Yifømilh, lac pi- 

scis. 
Млијечница, f. (Ерп.) eine Urt ебђатеп 
О фррапипе (Milhfhwanmm, Pfefer: 
{фюатт). 

Manin, m. vide воденица, 
Млинар, m. vide воденичар: 

3a млинара не би ни динара — 
Млйм, иш; млидија, (Ерц.) meinen, 

opinor (cf. мислити) : 
„Млидијаше у њему је благо — 
„јер Босанци Турци млидијау — 

Млитав, ва, во, човек, lan, opne 
Kraft und Munterfeit, segnis, 

Млитоња , т. ein млитав човек. 
Млогӣ, га, го, maner, complures. 
Macro (comp. више), viel, multo, 
Млогозналица , f. der Зе то јес, mul- 

tiscius, 

Млогбзнао, нала, ло, По е ф, 
multiscius : ти млогознали ! 

Мложсње , п. Das естеђтеп, Häufen, 
тегетеш шп. 

“ 
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Мложина , f. Die Menge, multitudo (418 
Gegenfag von малина) 

Мложиши, им, v, impf. 
апдео, / 

Мложитисе, имсе, у. г. impf. fih vers 
тергеп, augeri, ѕиссгеѕсо. | 

Млозина, f, yide мложина, 
Млогштво, n. Ме Wenge, multitudo, 
Мљезинац, нца, m. der Regtgeborne, 

filius postremus. 
Мљезиница, f. die Фебедебосне, filia 

postrema. 

Мљекар (мъечар?) т. (Ерп,) зграда, 
Бе ce ражљева млијеко, die Mugs 
tammer. 

Мљескење, das ©фпацеп mit den Rips 
реп (wie die Shweine beim Freffen) 
sonitus manducantis porci. 

Мљескати, мљештем, v. impf. mif 
"реп Lippen {флацеп, beim Effen, man- 
do cam sonitu. | 

Мљеши, мељем, 
molo. y 

Мљечар , m. (Epu.) з) der Milhhänd:= 
ler, lactarius. 2) Daê WMilhmaul, amans 
lactis. cf. мљекар. 

Мљечика, f. (Ерц.) die 9301611 , eur 
phorbia Linn. 

Моба, f. код Срба је обичај, да иду 
љети, у неке свеце, кад не смију 
себи радити, газдама на мобу, 
m. j} без плате, само за јело и за 
пиће. Највише иду на мобу те жа- 
њу (ријешко косе, копају кукурузе, 
купе сијено или шљиве — кашпо, 

се и преде на мобу — ): зато се 
жешелачке пјесме зову имобар- 
ске пјесме. На мобу највише 
иду млади момци, ђевојке и младе, 
и свако се обуче и накити, као на 
васкрсеније, или на цвијети, кад 
иде цркви или намастиру, па ци- 
јели дан жањући пјевају, чепају- 
се, шалесе и веселесе, а послије 
вечере играју и пјевају до неко до- 
ба ноћи. На неким мјесшима (као 
у Сријему) кад дожању њиву па пођу 
кући на вечеру, онда Бевојке na- 
чине од марама барјаке, па онако 
с барјацима,иду певајући, као KaK- 
ви сватови или ројници; кад дођу 
пред кућу, онда пободу барјаке у 
земљу. Моба се обично купи на 
мрску, и домаћин треба да је час- 
ти као кад слави крсно име (зато 
свагда и зову газде на мобу: заш- 
то сиромаси не мају чим да час- 
те). На мобу дођу и пријатељи 
из други села, и сраки доведе) са 

собом по неколико момчади, HEBO- 

јака и млади. На мобу се отима- 
ју које ће поћи. 

vermehren, 

v. impf. maþien, 
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„Жетву meaa моба Тодорова — 
|: „На крај, на крај моја силна мобо— 

о Бул калдуна мобу сакупила — 
Моор, w. Der auf der моба arbeitet, 

operis adjutor gratuitus, 
Мобарица, f. die, Urbeiterinn auf Der 

моба, adjutrix gratuita : 
»„Мобарице моје другарице! 
„Ул ише га нолом и дилчеком = 

Мобарскл, ка, ко, т) H. Ti. пјесме, 
cf. моба. 2) аду. wie ein мобар, ut 
мобар, 

Могу, (можеш и мореш, може и 
море, можемо и моремо, можете и 
мореше, мог у) іф fann, possum. 

Мотбћ, Ба, ће, | тодПф, possibi- 
Могућан, ħuna, но,{ lis. 
Модар, дра, po, blau, lividus. 
Модртна, f. Die ане, Da; Blau livor. 
Модоишисе, имсе, у. impf. blau fenn, 

liveo. | 

Модрица, f. der blaue Fled, livor, 
Можданок, m. онај клин, што др- 

жи наплашње један за други. 
Мождина, f. (augm, 9. мозак) мозак 

из костију, 028 Хпофептатћ, medul- 
la ossis. 

Мозак (и мбзак), мозга, m. dag Hirn, 
cerebrum. 

Мој, моја, моје, 1) mein,. meus. 2) 
fcherzhaft als Gegentheil von немој: 
А, Немо) 
Б. Мој, Бога ми.” 

Моја, m. (Рес. и Срем.) уде Mojo. 
Мојасӣн, m. Urt Хивјађев, leprae genus. 
Мојсње, n. Ваё Behaupten фор etwas 
ein -iff., аггобайо. 

· Мојити , им, у. impf. fagen daf einer 
(ебраг) тећи ift, meum dico esse; ба 

рег раб 3weideutiqe : ја га и својим 
и мојим, (а он се одриче). 

Mojo, m. (Ерн.) hyp. 9. Мојсило. 
Мојсило , та. Wortes, Moses. 

Мојсил, та. Убоје8 (їп den ог венађг 
lungen vom Нар Мојсил), Moyses. 

Мокар, кра, ро, naf, udus, madidus. 

Мокраћа, f. (iu anftândiger Rede) der 
и, urina. 

Моноёње, в. 
ctio. 

Мокрина, f. Die Näğe, mador, udor, 
Mospuma, им „у. impf. а) певеп, ma- 

defacio. 2) багпеп, mejo. 1 

Мокритисе, имсе, у. r, impf; barnen, 
lotium reddo, ' 

Моленије, п. (ст.) dag Beten, ЖЇгбеп, 
preces ad Deum: прими ГЮбподе 
Боже моје-мало моленије за вели- 
ко име швоје (кад се моле Богу). 

2) даб Negen, madefa- 

" Молер, ш. der Maler, pictor: 
| Молеров, ва, во, des Malers, picto- 

ті. 4 
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Молеровица , f. die Malerin, Malerss 
frau, чхог pictoris. 

Молерски, ка, ко, 1) Malers, picto- 
rum. 2) ady. wie ein alert =, more 
pictoris. 

Молибог, m. (fomifh, in Der Anefdote 
von der Türfin, Фе Dert {егде 
Mond fo bezeichnet ftatt богомољац), 

Молишва, f. 1) Dag Gebet, preces. Kog 
Срба Kaa се које разболи, слабо 
траже љекара, него попа или Kasy- 
Ђера да му чаши молишву малу 
или велику: мала се молитива ча- 
ти ‘OA главе, од грознице и од 
други којекакви мали болесши; а 
велика кад човек није при себи, He- 
го бунца и плашисе. Мала је mro- 
лишва до скора била у Србији за 
марјаш, а велика за грош, а сад 
ваља да су и оне поскупиле. 2) 

ићи на молишву, fih vorfegnen laffen 
(von den УЗофпеттпеп пай) до Tagen), 
рштћсог, 

Молишвена чаша, f. Кад сватови 
дођу Ђевојачкој кући и сједу за 
сто, онда (по обичају) oman Бевојач- 
ки донесе нову чашу, ше из ње 
пију у здравље. Потом шу чашу 
спреме уз Бевојку и Ha! вјенчању 
запоје из ње вином момка и ђевој- 
ву, и шо се зове молишвена 
чаша. Послије вјенчања млада ос— 
тави молишвену чашу, и чува је 
(спомена ради) до смрти: 

„Те узима чашу молишвену, — 

Молиши, им, у. impf, кога Бин, 
горо. 7 

Молишисе, имсе, ү. г. impf, коме, біёз 
ten, rogo; Богу, beten, precor, Срб- 

љи се обично моле Богу припупх 
на дан:у јутру вад усшану, у вече 
кад оће да вечерају, и послије ве- 
чере кад оће да спавају. У јушру се 
моле Богу кад које усшане, пос- 
лије вечере кад које доспије да 
спава, а пред вечеру сви се моле 
заједно: мушкарци (пошто се уми- 
ју: зашшо се обично свагда пред 
јело умивају по рукама, а по варо- 
шима и послије јела, као и Турци) 
стану напријед, а жене и Ђеца за 
њима; н ниједно не смије преста- 
ши нисјести, док ешарјешина 
не сврши. Они-се не мбле Богу 
једнако, него што Боје зна оно 
и говори (шапћући; само старје- 
шина може говорити мало по бо- 
ље, да се чује), и што жели- оном 
ишше (н. п, ја сам слушао ђе се 
моја маши моли Богу за мене и за. 
мог брата, да јој будемо живи H- 
здрави и срећни, Тако сестра, ањо 

\ 

Л мы жак АРА АА 



дїї Мол Мом 

је опремила браша на војску, мо- 
ли се Богу да јој здраво дође и ш. 
д.); млоги овако почињу: „да се 
са страом помолимо и MOKAO- 
нимо Господу Богу и Богородици, 
благоме Ристу и часноме крсту” 
Уочи неђеље, и у очи велики праз- 
ника, запале воштану свијећу и 
прилијепе за зид, па узме сшарје- 
шина ватре и шамљана, те ока- 
ди најприје свијећу (и икону ако 

имају), потом се окале сви pe- 
дом, и молесе Богу према свијећи. 
Осим тога Србљнн има обичај 

рећи: Боже помози и прекрс- · 
титисе : кад сједе за трпезу да je- 
де; кад оће да устане иза прпезе 
(но тадај каже: Бог да поможе 
и да наспори); кад оће да се 
напије ракије или вина; кад оће да 
леже спавати; кад оће да узјаше 
на коња и кад кине; кад што по~ 
чиње радити, онда само рече: Bo- 

же помози, а не крсшисе; ma- 
ко и кад оће да се напије воде; 
кад зијевне и кад уздане онда 
рече: Боже милостиви ши 
помози, или жива Богороди- 
це пи помози; а кад уговара 
што да ради, или да иде куда, 
онда рече: ано Бог да, HAH ако 

Бог да здравље. и ш. д. 

Моловање , n. баё Malen, pictio. 
Моловаши, лујем, у. impf. malen, 

pingo. 
Мелап, љпа, діє Motte, Shabe, tinea. 
Мољење, n. 1) Daê Bitten, rogatus, 2) 

Daê Beten, precatio. 
Мома, f. (ст.) ide Бевојна. Удала- 

се мома да је није дома; 
„Ајде мома да идемо дома — 
Gm Видас феп überhaupt ftatt $e- 
војка. 2) ўтаиеппате, nomen femi- 
nae, 

Moman, мка, m. 1) der Jünglingz, Bur- 
fhe, juvenis. 2) рег Knappe, Ruedt, 
puer; miles: кумовски момак; Ka- 
ра Ђорђијни момци. 

Момачкӣ, ка, ко, 1) Jünglingss, ju- 
yenilis. 2) Burfden=, Ўпарреп:, pu- 
erorum, 5) айу. wię еіп момак, more 
juvenis, pueri. 

Момаштво , n. der Burfhenftand, fa- 
пи а 5, militia, 

Момпр , ш, ЗХапивпате, nomen viri. 
М 'мков, ва, во, ђев момак, juvenis. 

Момковдање, n. der Jünglingsftand, 
adolescentia, status juvenilis, 

Момковати, Kyjem, v. impf. еіп мо- 
ман fen, Sum juvenis, puer, miles. 

Момчад, f. (coll.) | die Зи фец pu- 
Момчадија, f. (coll,)f cri, juvenes. 

үз "ү. КА о" и За 

Мом Мор 

Момче, еша, n, Dag, Gürfglein, ado= 
lescentulus. 7 

Момчекања, f. augm, $. моман. 
Момчило,  ?аппёпате, nomen viri: 
Момчина, f. vide момчекања. 
Момчић, m. dim: ә. момак. | 
Мор *, adj. indecl., дилге ац, Газсо = 

coeruleus : 5 
„боји носи мор доламу — Из >, 
„Мор доламу на грбава леђа — 

Мора, f. asem, што притискује wy- 
де ноћу у спавању, der 21р, ephial= 
tes, incubus, 5 

Морава, f. 1) вода, што тече кроз 
Србију, и ушјече у Дунаво код Ky- 
лича ниже Смедерева. 2) Die Unges 
gend der Morawa. 2) Frauenname, 

` nomen feminae. 
Моравица , f. dim. v. Морава 5. 
Моравци, ваца, ш. рі, намастир'у 

Србији : | 
„Моравцима цркви допадоше 

„И ту апи Ђеру погубише — 
Мбрање, n. (у Сријему, у Bask. m y 

Бан.) фаѕ Muğ, necessitas: ако не 
ће сам (од своје воље), a он fe 
под морање (у Србији би казали: 
оће ако му се и не ће), 

Мбраст, та, то. vide мор: 
Морати, ам, у. impf. (у Сријему, у 

Бачк. и у Бан. а у Србији, у Boc- 
ни и у Epy. гогорисе (мјесто мо- 
ра) ваља, шреба, н. п. ваља 
ми nha (треба ићи); треба да буде 
и т, д.) тиеп, oportet те — , cogor. 

Морач, m, eine ре ру ађан ђе anger 
herbae genus. Јура у | 72 
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с с Морача, f. 1) ријека 'уЖрпеговини. 
2) намастир (у Ерцеговини). 

Море, n. dag Meer, mare. 

Море! inter], С овом се ријечи moka- 
зује као неко старјешинство (кад 
мало мање него са бре!). Кад pe- 
че раван равноме море! онда ђе» 
који (особито ђеца и момчад) од- 
говори: „Море пш до кољена, aroB- 

"на до ушију." А кад рече млађи 
старијему море! онда онај пита: 
„Ко је твој море?” па оће онога 
шаком за врат. 

„Море Марко! не ори друмова. 
„Море Турци! не га» те орања — 

Морскање, п. dag mope- fagen, usur- 
patie vocabuli море. 

Морекашисе, амсе, у. r. impf. море - 
fa 

Mopak, п. 1) dag Tödten, trucidatiø, 
2) Daê @гттїф еп, defatigatio. 

Мореш, море, cf. могу. 
Морија, f. (ст.) vide куга: 
„ћад морија Мостар поморила — 

| 
| 
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· Мотрити , им, у. 

Мор Моћ 

Морити, им, v, impf. з) tödten, inter- 
imo. 2) ermüden, fatigo. 

Морйш , m. die Здакојф, Marisus. 
Морски , ка, ко, Weers, See, ma- 

rınus. 

_Моруна, f. Der Haufen, acipenser huso 
‚ Linn. | 
Морунипа , f. dim, $. моруна. 

- Моруњи, ња, ње, Haufen :, husonis. 
Мосвбв, m. дес Жие (Mosfomwiter), 

Russus, 
Московија, f. vide Московска: 
„Полећела два врана гаврана 
„Од Озије преко Московије — 
Московити, им, у. impf ruffifiren, 

facio esse Russum. | 
Московишисе, имсе, у, г. impf, tuffifis 

ren, russizo. 

Московљев, 
russi. | 

Москесвљење , n. dag и тен. 
Московсва, f Rugiand, Russia. 
Московске, ка, во, 1) хий, rus- 

sicus. 2) adv. сиф, more гиѕѕісо, 
Мост, m. die йе, pons. 

ва, BO, 05 Москов, 

Мосшар, ш. (баре in dér Herzegos 
mina. 

Мосшаранин, m. | човБез из Moc- 
Мостарап, pga, m.f mapa. 
„Мостаране до мора јунаке — 
„На Мостарце до мора јунаке — 
Мосшарлија *, ш. vide мостаран, 
Мостарски, ви, ка, Woftarer. 
Мос7р, ш. велика цијев дрвена, што 

жене на њу мошају пређу (над оће 
да снују) 

Мосурић, m. dim. у. мосур. 
· Мотање, р. раб Hafpeln, ductio filo-- 

rum m rhombum. 

`Мошашти, ам, у. паре. hafpeln, duco 

fila iù rhombum. 
Мотика, f. die дасе, Haue, ligo. 
Мотиква, Ё. dieAuflófung des Náthjels, mo- 

тика und ливва auf einmal зи fagen: 
A. Реци ми у један пуш пшква и 

мошика. 
Б, Мошивва. 

Мешичипца, f. dim. $, мошика. 
Мотичне, на, но, н. п. уши, држа- 

лица, der Haue, ligonis. 
Momma, f. Ме Gtange , pertica. 
Мошовило, n. 1) der Hajpel, die Wei- 

fe, rhombus. 2) мотовило пређе. 
Мотовиоца, п. dim. 9. мошовило. 

|| Мотрење, n. die Литеђе, das Sehen 
auf etmas, inspectio. 

impf, зијеђен, in- 
tueor. : 

ү Моћ , f. die Kraft, vires. 
Mohan, hua, но, Ёгё{йа, ftarẸ, fofis. 

| Моћи, могу, vermögen, panen pos 
Sum, сї. могу, | 
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Мочар, f. die Nåffe vom Negen, udor, 
Мочаран, pHa, но, н. п. вријеме, паб, 
udas а pluviis. 

Мочило, n. вир, ђе секисели куБеъа и 
лан, Die tiefere Stele eines Babes, 
um Slabs Darin 5и röften, locus ilu- 
minis ad macerandum linum. : 

Мочионица, f. неколико ручица ny- 
Беље, или лана, што се свеже за- 
једно (као сноп) кад се mehke у мо- 
чило, еіп Bund lahs gum Уббеп, 

~ >їасїск1аз, lini macerandi: мовар као 
* 4 $ “ X > > 

8 омофионица, 
Мочица, f. dim. v. мошка. 
Мошње, f, pl. Der Hodenfad, scrotuma 
Мошњице, f. pl. dim. у. мошње. 
Моштаница, f. 1) vide брвина. 2) Has 
мастир негђе у Босни (може биши 
да је сад и пуст): 

„Моштаницу у Крајини љушој — 
Мошти, f. pl. die Reliquien (Gebeine) der 
` Heiligen, sanctorum reliquiae (ossa). 
Мрав, m. die Ameife, formica.“ 
Мравак, рка, m, hyp. ¢, мрав. 
Мравинав „то“ der Зипе епрсије, acer 

vus formicinus. 

Мравињи „ња, ње, Ameifenz, formicae, 
Мравић, m. dim. у. мрав. 
Мражење „з. ђаз Berfeinden, inimicitia- 

rum susceptio, aut excitatio. | 

Мражња, f. die Berfeindunga, inimicitiae 
susceptae, aut excitatae. 

Мраз, m. der Ўто, gelu. (Како му то 
каза, или како га виђе) паде му 
мраз на образ. | 

Мразитши , им, у. impf. yerfeinden, ini- 
micum reddo, 

Мразишисе, имсе, у. т. impf. с ким, 
fich mit jemand verfeinden, cum aliquo 
inimicitias suscipio. 

Мразовиш, ша, шо, н. п, зима, Falt, 
frigidus, г, B. Winter 

Мрак, m. die Sinffernif , tenebrae. 
Мрака, f. die Нешће Menge, drachma (2); . 

нема ни мраке. 
Мрамор, m. рег Marmsr, marmor. 

Мраморје, n’ (coll.) Marmorwerf, mara 
mora: 

„Седлом биле о јаворје, 
„А копитом о мраморје — и 

А бе 7 | „2. 
Мрасав, ва, во, таћа im ©ейфіѓе осле, Ape 
Мрасе ; f. pl. afer, maculae, уеттисав; 
Мрачак, чка, m. hyp. 9. мрак. 
Мрачан, чна, но, finfter, obscurus. 
Мрачење, п. Daê у иЧекрегрел, obscus 

ratio. 

Мрачишисе, чисе, v. impf. finfter mer: 
деп, obscuror, tenebrae ingruunt 
ја X A \ keni а - 

Mpesa, f. з) еіп Brofamen, тісија 2) ме; 
мани мрве, ne mica quidem, Eein Broa 
famen! (aud Ёеїпеп Tropfen). 

Мрвиши, им, у. impf. ртујеји , frio. 



41б Mps Mpx 

Мрвица, f. dim. y. мрва. Ko не куйи Мрковљев, ва, во, де$ Rappen, equi 
мрвице, не he стећи nyane. 

Мрви чку, vide мрвке. 
Мрвке, еіп Непиреша, pauxillum. 
Мрвљёње, n. das 8?б{е1п‚ friatio: 
Мрвчице, dim. ө. мреке. 

Мрк Мрт 4177 

аїг1. 

Мрколаст, ша, шо; Грас, nit 
"Беша, subniger. 

Мркоња, їл. Бег (фразе OHS, bos 
ater. 

Мргодишисе, имсе, у. r. impf. fr: ein Мркоњин, на, но, бе |фтавен оф» 
finfteres Gefiht madhen, obscuro vul- 
tum. 

Мргобёње, n. Daê фіпіегіеђеп, vultus 
obscurus: 

Мрдање, n. vide врдање те 
Мрдати, ам, vide врдати. 
Мрднуши, нем, vide врднути. 
м Бен, m. Maunsname, nomen viri. 
Mp ежа, f. Daê Neg, rete. 

fen, bovis atri. 
Мркуља, f. eine јфраке Фиђ, уасса 

nigra. 

ада на, но, Der {таен Kuby, 
уассае агае. | 

Тркуша, fhmwarze tute, equa nigra. 
Mp кушин, на, HO, Der |фуракеп ©; 

te, equae PER 

Мркша, ш. алибпате, nomen viri. 
Же аны, f. dim. рад eghen, reticu- Мрљање, п. das 2игфїсефеп, deletio, 

lum, 
Мрена, f. 1) eine Art Pleinen 5166, 
+ pisciculi genus. 2) Şrauennáme, nomen 

feminae. | 
Мреница fadi 
Мрест; Рес: 
Мреститисе, куду 1 Срем. 

vide мријеститисе. 
Мрети , ем, мрђо, e ги елш vide 

мријети. 
Мрешбење; деј ем ч кузы 
не. 22 

Мржење, n. dag 2: n, odium. 
Мржња, f. Der даў, odium. 

· ©, мрена. ‹ 

Мрзак (comp. мр жй), ска, ко, puwider, Мрсак, ска, m, еіп Sleifdfag , dies car- | 
molestus: 

Мрзити, им, v. impf. 1) на кога, eis 
nen ђајјеп, сан 2) то ме мрзи, Daê 
ift mir zuwider, Мрзи га као слијеп- 
ца пара. 

Мријест, f. (Ерц.) der Rogen yon 
fleinen Fifhen, ova pisciculorum. cf. 
икра. 

Мријеститисе, стисе, у. r. impf. (Ерп.) 
fih begatten, coeo (von Hübhnern, En- 
ten). 
Раа рем, мръо, ү. пре (Ерп.) 

fterben, morior. 

Мријешћење, п. (Ерц.) dag Зеда еп 
(der Hühner), coitus, 

Mfr, m. даё Begatten der Café, coi- 
„Нөма mpka без дебела tus ом 

‚ брка. وو 
Мрк (comyf мрчи), ка, ко, фах, 

ater. cf. IPH: 

Мрвање, n, dag Begatten Der Safe, 
coitus ovium. 

Мркатисе, мрчесе, v. r. impf. m, j 
овца, пф Беда еп, coeo. 

Мрква, f . die gelbe Rübe, Möprrübe, 
daŭcus Linn. 

Мрклӣ, ла, ло, fhwarg, ater: 
мрак. | 

Мркбв, m. ђе Rappe, equus ater. yide 
вранац. 

мркли 

scripti inductio. | 
Мрљаши, ам, у. imp Dur ftreihen 

deleo scriptum. 
Мрмлање (мрмљање), n: das Rurmeln, 
murmuratio , mussitatio: 

ем.) vide мријест. Мрмлаши (мрмљаши), ам, у. impf. | 
murmefn, mussito. 

Мрнпање, n. Daê ипос ВивИфе Plaps 
i (5. B. дез ftammelnden Kindes; | 

СА ©ргаф{гетфеп), blateratio. 
бајт ам, у. impf. unyerftåndlih 
ребара, blatero. 

Mpc, m. Fleifhfpeife (im Федепјев der | 
батен рече), cibus carnarius (2). 

паги5 (5). 

Мрсан, сна, но, H. п. лонац, КАО; j | 
Dleifhfpeifen gehörig, carnarius. 

Мрсипётка, f. ynd m. der am Freitage 
Sleifdh) ift, quf die veneris non absti® 
net а сагшив. 

Мрсити, им, у. поре. 1) еф бре јец | 
«еп, уеѕсог carnibus. 2) козе, овце; 
ibm Salg зи leğen geben, dare за! iin- 
bendum. 5) конце, 
verwirren, perturbo. 

Мрсишпсе, имсе, ү. г. impf. Теб 
effen, vesci carnibus. , 

Мрснї, на, но, н. п. дан, Ме феад 
(im еден јав ооп Загад), dies сгаз- | 
sa (2). 

Mpm, cf. mpm мрти. 
Мртав, тва, во, ѓобё, mortuus. 
Мршац, mpa, m. бег Todte, die Феї» 

фе, funus. 
Мртачки, ка, ко, vide мртвачви. 
Мртва кост, f. eine #Зегуат(ипд unter | 

der Haut. 
Мртвап, m. vide мрлтатт, 
Мртавачки, ка, ко, 1) Феіфеп», @00{@п#/ 

funebris, 2) adv. wie eine Reihe, ut 
funus. 

Мртвило , n, die SHlaffuðt, Је ћагриз; 
Мршвопуало, m, 

ohne Kraft und Reben „ косогз, 
{ 

Зи verwigeln ; 

ein {fhlaffet Menfi 
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Мрцин, на, но; Yon verredtem Hiep, 
mørticinus. 

бэйли, f. das Uag, cadaver. 

б ри нити, им, у. impf. jum даје mas 
х sedjen „ redido e с. 

мр упинигтнсе, имсе, У. г, impf. zuni 

rafe rer ьа сайаайгУ эмг 
Мрчае„ n 1 ein Е1еїпеѕ, Kopfwep, do- 

ог capin Чутна еце Гркефепг 
(ерп auf wen, der Groll ,asimultas, 

Mg чаши, чим, у. impf. з) мрчи ми TAA= 

ва; mein Kopf ift mité gaug #2051. 2) 
мрчи на њега, er it übel auf фи gu 
preden, succenset illi. 

Мрчење, n. das ©фюёйтеп, denigratio. 
Мрчиши, ИМ, У. impf., fd marzen, magra 

` reddo. Или ву}, ил не мрчи raka: 
Мрша, f, die Magereit, macies, 

Маша, T. dte Pagere, macra. 

Муша, m. (Рес. и Срем.) vide мршо: ̀ 
Мртав, ва, во, Mager, macer. 

М шавити, им; vide мршати; 

 Мршављсње, n, vide мршање: 
Мршае, п. Daê Abmagern, macies: 
Mpuami, ам, ү. impf. | mager wWerDélt ¢ 

tiaceSco: 

Мршење, n: 1) баё Sleifdeffen, esus 
carnium, 2) DaS Berwirren (von Garin), 
intricatio. 

Мршо, m. (Ерп.) ein magerer Mend ; 
macer. 

Mp тштпалица, f. der Knorpel, cartilago: 
сње, п. баё #шцеп der Stirne. 

“Mp шпитинсе, имсе, v. r, impf. die Stir: 
ne tunğeln, frontem corrigo: 

M:a, f. die Fliege, musca. i o 
Муамед, т. Mohammed, Моћатте пв: 

‚ Муамедлија, f. dag Budh von Mobaerts 
med, liber де Muhammedo. Муамедг 
лија је написана Русијским језиком, 
и налазисе по намасширима у Cp- 

__бији и y Сријему. 
Муамедов, ва, во, Muhammeds, Mo- 

hammedis: 
Муамедовац, вца, m: der Mohammes 

daner, Ма E 
"Муанат, па; шо, н. п. од зиме, од 

врућине, j1 empfindlich (geaen Ralte; 
Hige), impatiens frigoris , Caloris. 

· Муање, n. раб Ову [ери , obstinátio. 
|| Myâp, f. panicum viride; 

"Муарпште; п. Ucfer, wmo- eint муар 

сорз из. 

· Муассра *, f. die Blotade, Belagerung, 
| obsessio: 

· Муатисе, amice; у. г. impf: tugen, ftugig 
|| їеуи, contumax sum, 

Мува ‚ f. vide муа. 
% | Мудар, ара, ро, weife, sapiens. 
| Мударац, pga, m. der Weife, Ф102 

jop) ‚ sapiens: 

gebaut mar, ager olim panico Мај n ШО буфет Molak, 

Й, 

Муд Мул 433. 

му „лат, ша, шо, 
рн. Ано, 

testiculatus. 

Му удача, |. vide јајара; 
Мудішце, gema; т. дуо. 9 мудо. 
Му "до, п. die Hode, testiculs. 

Мудрање, п. баб Weifemerden, incre= 
mentum sapientiae. 

eee ам, v. impf. meifer merdeng; 
KES зареге; мудра дијете. 
пар: Наз умерен, sapientia. 
peoe f: ein дејфенег Kopf, callis 

ESN LA apre М 
Мудрсвање, п. и Affectation Der Weis: 

бег, a >ctatio sapientiae: 

Мудровати , рујем, у. impf. den Weiz 
{еп fpielén, sapio, affecto sapientiam { 
шипа ши мулрујеш, {адеп die беја 

~ Ten zu EARRA ае mitmachen mili: 
Мудрссти ћу iie мулртнз ја 
Мудрста, È, (ст.), vide мудрина : 
„Q твојој лепој лепоти, 
„О швојој мудро) мудроти — 
Муж, т. Der Ehemann, maritus: 
Мужевље j ља „ ље, реб вђетанппд, mas 

riti. 

Мужјан, m. бав Männdhen (bei den 99: 
gelni); mas avium; 

Музара, f. m. j: крава, овца, ноза, 
‚ Зе: , mulctraria: 

Музење, u. рад Pielfen, mulctus, mula ' 
Sura. ; 

Музлипа, f. die Melfaelte, mulctra: 
Музсвна крађа; 1. cf. музара: 

3 NRCS ї „Ж Der Rufer gum Gebet (bef 
De Turten) 

Мук; №. (ст.) Вав Bertummen, silens 
tium: | 

„Му чи вило; муком се замувла — 

Мока, f. 1) Ме Pein; cruciatus. 2) муз 
ве, die golt: т, quaestio, ефишепз : 

үр (или мейїтнуүли) га ва муке: 
укадем * појаб, m. Ari vornchmewt 

Giirfelê ; cinguli (zonae) genus : 

„Па. припаса мукадем појаса == 
Мукаст “У, adj. mdec). aufmetfflam у at- 

tenius : буди мувает, не ћеш ли га 
Бе в'ђети, gb афі, 06 —; чему Сй 
ти MyKaem ? maê fudi би, ребер 
du? cf. на. 20р. 

Муктација * ; m. vide „бадавагија: 
М укте 7 , vide бадава. 

1) mit Hoden verfez 
2) об беђоре, bene oh 5 

carum, judex. 2) Сарајсвсви, Die obers 
ы ~ fie Зе ги пар сок к 

Мулалув^, m das Фебе фев Tola 
von Sarajewo provincia птоза: 

„По Зворниву и по Мулалуву = 
Мулин, наз; но; деб icab woilaë:, 

Мулиница; f. bie Ẹran des Molah, mols 
| {ае uxor: 

„лије, f. рі. y аљине око депоа 
е 



`1Мусев!дити, им, vide бијед 

419 Муљ Мут 

Муљало , n. die Stange, um die Trau- 
ben ій: оф zu zerftamypfen , pertica 
uvis contundendis. Et; 

Мељање, u. das Gfampfen Der Занг 
Een, їо то  оагип. Ê 

Муъаши, ам, v. impf. н. п. грожђе, 
Trauben Патрїеп, contundo, contero 
uyas. 

· Мумаказе“, f. pl. die Sidtfheere, Liht- 
puree, ИфИфиаије А, orium, 

Mymaâme (мумљањеђт^уѓйећрмлање. ° 
Мұмлаши (мууљати),„ ам, vide, м 

млати. УА .пиичжо 
Мунара *, f. da8 Minaret, агг ша tem- 

pli turcici: 
„А мунаре попаст' паучина — 

Мунути, нем, у. pf. þineinfhiepen (inê 
Hous), irruo, feror. | 

Муња, £.-Der Blik вра 27 

“ерге | Је печат. e 
Мурасела *, f. Бег Borla 

toriae judieis. 
М ургаст, ша, mo, }\olivenfarbig, co- 
М “рговаст, та, то, f loris атигсагїї? 
Мурдар *, liederlih, unreinlih, disso« 

lutus, negligens. 

Мурёһеп *, та. Tinte (in feter Geftalf, 
mie Ж1|ФфГег[е1тї), atramentum. 2) ruht 

einer Pflanze, womit die Frauen Die Stis 
(Сеге) geidhnen , atramenti genus aliud. 

Мурлеисати , леншем, у. pf. у. impf. 
yide запечатитпи, печатшитпи : 
„Хулуз пише, Путник мурлеише — 
Муру, cf. шуру муру. А 
Мусеведа 7, f. vide бијела 

Мусевемија *, ш. Der Вемашпрег, ca- 
топа Го. 

Муселим *, m. der Muffelim (Art ин: 
hen berprofofen), praetoris turcici 
genus. 

Муселимов , ва, во, ђев Muffelim, mus- 
selimi. 

Муселимовац, впа, т. einer von deg 
Мита Qeuten, homo mnusselimi. 

Муселимска , ка, ко, Muffelim:, mus- 
selimicus. | 

Мусломан *, т. der (тапи, mu- 
su Плапиз (олћо ложи). 

„На Бошњаке Турке мусломане — 
Му ст, т. (у Сријему, у Baux. и у Бан,) 

Мутавпија ", п, Der Berarbeitér von Jie- 
аетроЦе, qui e lana caprina ephippia, 

вассов cel. conficit. 

N man, шна, но, trüb, tarbidus. 
Mymem, m. dag FTrübe, aqua turbida. 
Мутити, им, v. impf. а) trüben, tur- 

bo. 2) yerwirren, purbo, 

A у пепсе. 
у My ћкати, ам, v. impf. foüttefn, agito. 

rief áv a.  Мућнути, нем, v. рї. einmal fhütteln, 

Му цати, 
и 

Муцо, ш. (Ерп.) Der Gtotterer, balbus. 

Мучёње, n. Daê Martetn, cruciatus. | бе Mofe mastuni, ее Ё уулга, им, у. impf. peinigen, cracio. || 
Мустіћ, m. vide брке учитисе, имсе, ү. г. impf. fih дий: | Mema, музем, V. impf. melfen ulgeo, 

| E. эз; по те чуц у Mune, іфтеідеп?, tacite. Чувајсе псе- | 

Мучњак, m. у воденици онај сандук, 

Мушема *, f. dif дваф спираир , line 

` A2 Mym Mym 

Мутишисе, имсе, у. г. impf. fih um- 
bertretben ,  circumcurso, м6 

Мутлак У, vide јамачно, заисша,2; 
Мутљаг, m. vide мутеж. 
Мушљање, n, уде мућењ 6 2l 
Мутљари „ дм, у. impf. pide myr ma. уч dren деј У 
Мушљатисе e, у. r, jmpf. yide my- 
О, 8 

Мутница , А. р ева у Параһинско] 
наији. 

Мутшња , f. dag Umhertreiben, уаваНо. | 
Мукан, Ава, та, ein ипбе{гифїеїе& Gn, 
ovum sterile. | 

Мућење, n. Daê Trüben, turbatio. | 
Мућвање, n. das Sdiitfeln (einer duns | 

řeln Slade); um аи {ереп ob fie leer | 
ift, periculum vasis, an sit plenum 

quatio. ` 
Мућурла, m. (поф терг als будала 
8р1, е b 589205 
ий, та. der Mufti, summus do- 

ctor : у 

„И муфтије наше књижевнике — 
Myu, 1) што куц то муп, тад eins 

фоштї, md aud gleidh verzehrt, 2) cf. | 
шуң мүт. ' | 

Mysa, f. Die Štotterin, femina Ђађа. 
Муца , тв. (Рес. и Срем.) vide туц. „. 
Муцав, ва, во, ftotternd, balbu | 
Муцање, n. dag Gtottern, Бађи іо. 77 

ам, у. impf. фобега, bal- 
J Ђино. | 

Мучан, чна, но, peinlih, (фтег, gra- 
у15. 

Мучање, n. daS ©фтеідеп, silentium. 
Мр чим, у. impf. fhwcigen, si- 

ео. 

М ученик, та. der Märtyrer, martyr. 
Мученица, f. die Märfyrin, martyr; 
тако ми ове мученице (говоре Kag 
се заклињу ракијом). 

Мученици, m, pl. dag Deft der до Mars 

tbrer, den 9. Märg, festum До marty- 
гит. На мученике треба попити 
40 чаша. 

len, сгасіог, 

mema, које мучке коље. ^ 

што у њега пада брашно испод | 
камена, дег Meplëaften in der Mühle, 
arca farinaria. 

icum сета и, 
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"На, interj. Ва! еп НЫ; наше, da abt 

Муш о Наб 

Мушита, f. dim. 9. муа, • 
Мушкарац, рца, m, 1) Daê 901186110, 
mas, 2) dag Männhen bei Thieren, 
mas. 

Мушки, ва, ко, 1) mûnnlih, mascu- 
las. 2) аду. шанинф, viriliter. ) 

Мушкӣње, а. (соћ.) Die Mannsbilder, 
зтагеѕ. 

Мушкобана, f. ein Frauenzimmer, dag 
fih wie ein Mann benimmt, {шф и, 
dgl., femina morum masculorum. 

Мушмула*, f. die Mifpel, mespilus ger- 
manica Linn. 

· Муштерија *, f. Ме Kundfhaft, der 
` Runde, der Kåufer, emtor. 
Муштулугција “, m. der den Bothen= 

{обп anfprihf, qui petit mercedem nun- 
cii. cf. женидба, 

· Муштулук *, ш. der Bothenlohn, mer- 
ces nuncii. 

| Муштулукчија, %, та. yide мушшулуг- 
= 

_ мија. 

" Дый тйл ahu. 
а Клек са Pay, глави, на ко 

на небу, ат она Косову, auf, in. 
Himmel. 3) на главу, auf, in (cum 

- асс.). 4# Ra a A den Krieg, in 
Ђе та, 5 је божића ва (пеђељу 
дана, auf eine Wohe, ad. 6) на моју 

· срећу, зи meinem ФИС, bona mea 
fortuna. 

1578, еп vobis. cf, нај. 
· Набавиши „им, у. pf. баеп, com- 

раго. < 
· Набављање, n. раз Феу фајјси, compa- 

ratio. i ' 

Набављаши, ам, ү. r. impf. yerfhafen, 
comparo. , 

Набадање, п. з) dag Хптефен, Aufté | 
cen, fixio. 2) Daê Хићефеп, compun- 

· ctio. М ; 

Набадати, ам, v. impf. 1) aufffecfen , 
figo. 2) н. п. опанке, апїесеп, com- * 

м 

т punso. 

Набасати, ам, у. pf. на што, uUnvets ` 
febenê worauf ffofen, offendo in ali- 
quid. cf. нагазиши. 

‚ Набайаши, ам, v. pf. anwerfen, conji- 
т РОИ EK 11 e - ` Хото де porrigo: 

ү Набацивање“ п. das иреген (з. B. 0е8 
Зант), injectio. 

Набацивати, пујем, у. impf. ђіпаџі 
werfen, injicio. 

Набацити, им, у. pf. darauf werfen, 
injicio. 

__ Набигузица, f. и, ва. Der О фтаговег, 

Наб 43а 

Die @фтато тїп, parasitus , parasita 
(proprie b. d. culi Еагсћог), сї. me- 
нидба. - 

Набијање, n. 1) aê С фГадеп ап 60048, 
fixio. ғ) das Gtopfen, farctio; Сгатг 

` pfen, tunsio, tusio. 3) 0а8 Ehiagen 
(des ЗТафјев, Hanfg), tunsio: 

Набијаши, ам, v. impf. 1) папах 
деп, anfhlagen, figo. 2) ftopfen, far- 
cio $, 8. брашно; ftamypfen , tundo. 
5) куђељу, flagen, tundo: 

Набијатисе, амсе, у, r, impf: fih vol 
aneffen, ventrem парјео. 

Набирање , n. 1) die Ernte (Зефјипа), 
messis. 2) 008 Falten (4, BD. ред Hem- 
des), plicatio. 

Набираши, ам, у, impf. 1) аетіппеп, 

егјефјеп , ernten, meto: 2) falten, pli 
со. 5) (у. p£) vou lefen, Flaubert, im- 
pleo legendo. 

Набирашисе, амсе, у, r. pf. fidh fatt 
Elauben, satis legisse. 

Набити, бијем, v. pf, 1) Нпав адеп, 
figo, 2) ftopfen, farcio: набигни гузиг 
цу; ftampfen, tundo. 5) нуђељу, {фаз 
gen, tundo: 

Набишисе, бијемсе, v. r. рё. fih voll 
aneffen „ satis comedisse, 

"Наблизу (на Oriy]? паре, prope. 
Набљуватн, љујем, у. pf. voll breen, 

vomitu impleo. ; 

Набој, m. 1) inde ап Der Sople, vom 
Зативаеђеп, solea vulnerata eundo» 

2) Wand von (хде (die jmifhen Bre- 
tern eingefhlojfen merden, bis Die Erde 
fejt troğnet), paries terreus. 

Набор, m. die Falte (im Hemde), риса, 
sinus. 4 

Набости , бодем, у. pf. 1) апђіеђеп » 
figo. 2) н. п. опанке, ап{їгфей, com- 
риро. - 

Набоцаіи, ам, у. pf. н, п. be6, anftes 
hen, compungo. Үү. 

Набрајање, n. daS Хиба ен, adnume= 
> „Аре ^ Ма Ае = ф ы “~, z 

ratio, == ма, = 

Набрајаши, ам, у. паре. atufğûblen, nu- 
mero. 

Набрати, берем, у. pf. 1) ernten, me~ 
to. 2) anflauben, lego, *colligo : Kpy- 

шака, Birnen, 5) falten (баз Hemd, 
Rteid), plico. 

Набревивање , п. $а8 Anfahren gegen eiz 
nen, птесіпо. 

Набрекиваши, кујем, у. impf. на ко~ 
га, jemanden mit бре! апјабкеп, in- 
yehor in aliquem, exclamans бре! 

Набрекнуши, нем, v. pf: einen mit бре! 
anfahren, excipere aliquem voce бре! 

Набризгати , ам, ү. рї. nadgeminnen, 
erjegen, sufficio : кад се крава у jy- 
шру помузе, па у вече нема лије 

_ ва, онда кажу: Није набриёгала» 
а 

P 

4 
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Набројити, им, у. pf. Darauf;alen, аа. 
numero. 

Набрчаши, чим, у. pf. anftofen auf ets 
mag , offendo. 

Набубриши, им, у. pf. ашї{фюеПей, in- 
tumesco. 

Набућишисе, имсе, у. г. pf. айбан{феп, 
intumesco. | 

Навада, f. Ме Angewmöhnung, Ферођи» 
þeit, consuetudo, assuetudo. + 

Навадан, дна, но, н. п. во у кукуру- 
зе, апаетођпЕе, assuetus. 

Навадити, им, у. pf. 1) аидетбђиеп, 
assuefacio, 2) genug ђегаивпеђитен, sa- 
tis promisse. F | 

Навадипшсе, имсе, у. г. pf. fih anges 
кодђпеп , аѕѕиеѕсо. 

Навађање, n. раб Хидетбђиси, assue- 
factio. 1 

Навађати, ам, у. impf. angewöbnen, 
assuefacio, 

Навалиши, им, v. pf. 1) vol тафеп, 
þurtig тафеп, festino. 2) ftürmen, im- 
petu capio. 5) навалио на њега вино 
и ракију, þat ihn voll детафе. 4) na- 
валило ми да серем. 5) навалио ва- 
тру, groes Feuer maden. 

Навалитисе, имре, V., r. pf. fih ап[еб:, 
nen, innitor. $A ad PZA A 

Навалице, mit $116, de industri 
Наваљати, ам, у. pf. hinanwälkzen, ad- 

volvo. | 
Наваљивање, n. das Hinaufwälzen auf 

etmag, advolutio. 
Наваљивати , љујем, у. impf. ђіпап: 

wälzen, адуојуо. 
Наваљиватисе , љујемсе, у. r. impf. fi 

anlebnen , таппог. | 

Навезак , сва, m. der Faden, der an еі: 
nen andern angebunden wird, filam 
adnexum, 

Hasésamn, режем, v. pf. daran binden, 
adligo. 

Навезат , вржемсе, vide обавеза- Я 

14 au. ying pore тписе 
Навези п. Вав Daranbinden, adli- 

gatio. { 

Навезивати, зујем, у. impf, Daranbins 
den, adligo. З 

Навск, (Рес, и Срем.) vide навијека ве, die Augenbraunen [фтїпЁеп, fuco. 
Навести , ведем, v. pf. verleiten, in- 5, 

duco. 

Навести , везем, у. рї. іе, acu pin- 
xisse. 

Навести, везем, у. pf. abfahren (mit 
dem Сфуо), impello navim. ; 

Навестисе, веземсе, у, r. pf. абар: 

геп, ауећог. 
Нағвёстисе, ведемсе, у. г. pf. wanten 

(vor dem Falle), Јађавсо. 
Навечератисе, амсе, v. г. pf. fid fatt 

sfjen фи Abend, satiari a coena. 

Нав 

Навијсљка ‚ |, сое, возаљка и оно мје- 
сто, Бе се навија пређа (пређа се 
метне на возаљку, а вратило на 
сое, па се вратило окреће, те се 
тон примиче и навијасе пре- 

а). | 
Навијање, п. т) das Wufmideln, Aufminzs | 

den, glomeratio. 2) Daê ©сфтапғеп, | 
inflexio. й | 

Навијати, ам, v. impf. aufminden, glo» 
mero. 

Навијашисе, амсе, у. г. impf. f manus 
fen, vacillo, inflector, 

Навијек (на вијек), ЏЕрц.) ewig, auf 
immer, in perpetuum). 

Навикатисе , вичемсе, v. r. pf. fih fatt 
fdrepen, clamando satiari. | 

Навикнути (говорисе и навићи), нем, 
у. pf. gewöhnen, assuefacio. 

Навикнутисе (говорисе и навићисе), 
немсе, у. ry pf, ёо gewöhnen, assue= 
Sco, A Са ГОГА TIE 

Навирање, п{/з) Daê Aufihmwellen durd 
ieden, bullitus. э) даб Durhwoflen 
mit Gewalt, impetus. 7 

Навирати, рем, v. impf. 1) $итф Gies 
реп аціїфіреПеп, intumesco coquendo. 
2) ит Сето dued wollen, impetu vel- 

› le-perrumpere.aliquo. 4, | 
Навитак , "піка, m. пређа навијена на 

вратило, Def Aufzug (bei den Webern), 
stamen. о 

Навити ‚ вијем, у." Ре Äufzieþen (aufs | 
winden), subduco. 

Навитисе, вијемсе, v. r. pf, fidh beu- 
qet, (фтапвеп , inflecti. 

Навићи, викнем, vide навикнути, gner 
Hasıhrceg , викнемре, vide e a 
тисе.у/, ДАТУМ | 

Навлака; Ueberzug (eines Kif- 
feng), Superindamentum. 2) Daê Sef 
auf Dem Uuge, cataracta. 

Навлачак, чка, m. vide назувица. 
Навлачење, n. 1) dag Anziehen, indu- 

10. 2) обрва, dag ©фиіпееп der Aus 
qenbraunen, fucatio palpebrarum, 5) daS 
Земе еп , inductio. 

Навлачиши , им, у. impf. 1) аљине, 
чакшире, anziehen, induco. 2) обр- 

~ 

5) verleiten, induco. Ж 

Навлачитисе, unce, у, r. impf. fih dars 
überziehen, inducor 4, 9, облак, б је- | 
ло на око, | . | 

Навлаш, vide навалице» 1 ре | 
Наво, vide мавалице. Болу дь a. 
Наводити , им, у. impf. verleiten, in- 

duco. 
Наводитисе, имсе, v. г. impf. [фран 

fen, уас о, 

Навођење, n. 1) баё Зете ен, inductio.. 
2) Daê 28ацёеп, уасШацо, 
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Навожење, п. das Ubfapren (vom Ufer), 
ayectio , discessus. 

Навозиши, им, v. impf. abfahren (vom 
Ufer), solvo navem a littore. 

Чавозитписе, имсе, у. r. pf. abfahren, 
discedo , ауећог a littore. 

Навора, f. die Anaphora der griehifhen 
Sirde, апарһога, antidorum. 

y _ Наворњак, m. fom on навора). cf. 
причешегло. 

- Навр, аи oberft, о , in summo catu- 
пїїпе®” навр брда, навр куће, навр 
села и ш. д. 

Навранити, им, у. pf. (фра тафепл, 
reddo атиш: 

„Што си косу навранила, 
„То си мене намамила — 

Наврапшти , им, у. pf. 1) bereden, vers 
leiten, induce. 2) dag Вајс: leiten, 
duco aquam. 

Наврашишисе, имсе, vide: уврати- 
тисе гр) руве ; 72722 2- (262292 

Навраћање „еп. die Qeitung pductus. 
2) die Berleitung, inductio. 

Навраћатши, ам, v. impf. 1) leiten, du- 
co, ducto. 2) verleiten , 1пдисо. 

Навртнушт, нем, vide наврћи 
Навргнутисе, немсе, vide навр 
Наврети, ем, навръо, (Рес. и 

vide навријеши. 

се. 

Ipem.) 

. Наврети, ври, у. pf. Durh Sieden auf- 
(апр len, rmtamesco coquendo. 

Навоијети, рем, навръо, v. рї. (Ерц.) 
mit Gewalt Durhmolen, vi реггитре- 
re velle. 

nenden) in Menge fertig maten, con- 
ficio. 

Наврнуши, нем, v. pf- anfórauben, бег 
feitigen, insero, figo. 

Наврнупшсе„ /„немсе у vide уврапу- 
свине але adn 

" Наврдичати ам, у. рї. ти. j- опанаћ, 
anriemen (die Riemen аптафеп), lora, 
adnecto, 

Наврсшисе, наврземсе, v. r. pf. око 
кога, или на што, fih an jemand, 
ап etwas maden, und nit пафіојеп, 
intendo. 

Наврта / f. cf. коловрша. 
Навртшак, шка, m. Daê Angejhraubte, 

iusitura? 

Haspmâme, n. Daê AnfHrauben, insitio. 
Haspmamn, spem, у. impf. апіфгацғ 

беп, insero adigo cochlea. 
Наврћи (говорисе и навргнуши), Ha- 

` Бргнем, vide намешнути. 
'Наврћисе (товорисе и навргнутисе), 

навргнесе, vide намешнутисе. 

Навршивање, р. dag ЗоШпафеп, Bol- 
werden, ехрјено. 
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Навршивати, шујем, v. impf. ота: 
* "фет; erfüllen, expleo. 
Навршиши, им, у. рї. yolmaģen, ere 

füllen, expleo: навршила му ce ro- 
дина. 

Нағући, вучем, т. pf. 1) апџеђеп, in- 
duo. 2) обрве, {фїїпЁеп, fuco. 5) yers 
feiten, 1пд со. 

Навућисе, вучесе, v. r. pf. fidh балона 
{феп ереп, inducor, H. п. облак, 
бијело на OKOZ; ; i 

Har, га, го Че то: го наѓ, као од 
мајке рођен (mutternadt). 

Нагађање, n. daS Rathen, Umherrathen, 
divinatio. 

Нагађати, ам, v. impf, umherrathen e 
divino. 

Нагазити, им, у. vf. 1) на што, Wors 

auf тоеп, ofendo. 2) eintreten (3. B- 
Kraut ing Fag), inculco. 

Нагамбати, ам, vide нагазиши 1. 
Нагариши, ам, у. pf. mit Rug бєе{фтїїез 

теп, fuligine 1рдисо. | | 
Нагваждање (нагважђање ?), п. die Biez 

_ veren (beim еп, Reden), ineptiae. 
`НагвВаждапїйї'( нагважБаши?), ам, v- 

+Aaimpt. {йу мегеп, delicias facio, іперіо. 
Р Меза ~ 

Наги ‚ 1. DaS Renfen, directio, 
Нагибаши, am (и нагибљем), у.їшрї, 

lenfen, dirigo. 

Нагиздаши, ам, у, pf. |фтифеп, orno, 
согпо. 

Нагиздатисе, амсе, v.r., pf. fidh {фтйа 

čen, comi. 
Нагињање, п. даб Nelaen, inclinatio. 

| Наврндатши, ам, v. pf. (von den Spins Нагињаши, њем, ү. impf. neiger, їп- | 
clino. 

Нагињашисе, њемсе, у. г. impf. {i4 
neiges, inclinor. 

Наглавак, ska, m. Die. Вомфибипа, 
calceamentum > (беше, der ©тіеѓе[осг= 
фид). 

Наглавитши, им, у. pf. H. п. чизме, фрг» 
(фиђеп , сајсео. 

Наглављивање, n. daê Вофиђен, caly 
сеаіо. 

Наглављивати, љујем, у. impf. gora 

їфиреп, calceo. і 
Нагледатисе, амсе, y. г. pf. fh fatt 

(еђгп , Sat vidisse. 

Наглиши, им, у. impf. eilen, festino. 
Нагло, eilig, їфпей, velociter. 
Наглув, ва, BO, etwas taub, subsurduss 
Нагљење, n. da Gilen, festinatio. 
Нагнаши, ам, у. pf. autreiĝen, пог. 

сеп, adigo, 
Нагнашисе, амсе, у. r. pf. {i auf јез 

mand werfen, irruo in aliquern, 

Нагниездигин дле (Pec.) vide нарнијезе 
диши Varn а Да дору > 

t р; 2 ы 1 

Нагнездишисе , имџе, (есу Бае! S 

гнијездипісе, це ain Ру PEN А 
/ 
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Нагниздити (нагьиздпитїй?),, (п, Награђивање, п. Dûê Borriğten, praer 
~ (Срем.) vide нагнијездити/ 

Нагназдитисе (нагњиздитисе), Масе, 
(Срем.) vide нагнијездитисе. 

Нагнијездити, им, у. рї. (Ерп.), ко- 
кош, Der Henne ein eft madhen, ni- 
dum paro gallinas. 

Нагнијездитисе , имсе, у. r, pf. (Ерп.) 
iih ein Уе тафел, nidum paco 
mihi. 

Нагнојиши, им, ү: Pf опидеп, ster- 
coro, з УЗ 

Нагнути, нем, у. ЈЕ neigen, inclino; 

Нагнутисе, немсе, у. r. pf. ёф neigen, 
inciinor. 

Нагњечиши , им, у. pf. апдне фги, 
conturdo, и; п. пасуља ногу. 

Нарита. им, сї. нагниздиши. 

Нагњиздитшисе, имсе, cf, нагнизди- 
mace. | 

Наговарање, п. das Bereden zu etwas, 
suasio, 

Наговараши, ам, v. impf: bereden, 
suadeo, impello. 

Наговестити , им, (Рес, и Срем.) vide 
наговијестити. 7Упопе О 

Наговешћ вање, п, (Рес. и Срем.) vid 
наговјешћирање trsne 

Наговешћивати, ћујем, (Рес. и Срем.) 
үіае наговјешћивати. 

Наговијестити , им, у. pf. (Ерц.) ег: 
innern, revoco in mentem, moneo. 

Наговјешћивање , n, (Еп) Daê Grin: 
nern, Mabnen, monitio, 

Наговјешћирати, fyjem, у. impf, (Ерц.) 
етіппегп, moneo. 

Нагбвнати, ам, у, рё, anmiften, ster- 
core impleo (8. 5. лулу, im ©фегуе 
für: füllen). 5 

Наговорити, им, у, pf. bereden, indu- 
co, impello, 

Нагодити , им, v. 
а исо, 

Нагом лати, 
cumulo. 

Нагон, m. der Antrieb (дег (5 репе 
Der Save gu, um fie nah Teutf hs 
land ¿u überfegen), compulsio suum 
ad trajeçtum. i 

Нагонити , им, v. impf. antreiben; nös 
tþiqen , adigo , impello. 

Нагонитисе, имсе, у, r, impf. 
itürşen auf einen, irruo in aliquem, 

Нагоњсње, и, раб Antreiben, impul- 
515. 

Награбити, 
теп , rapio. 

Награбитисе , имсе, у. г, рї, fidh reid 
rajen, satis гари1зве. 

Наг рабусиши, им, yid је sapaar 1. 
Наградити, им, у. pf. и, п. разбој, 

каган, orig instruo, adparoy 

ат, у. pf. anbûufen , ас- 

[08» 

им, у. pf. gjufammentrafs 

\ 
* 

‚э ватре нагријаши. 

pf. treffen, ferios 

рагайо. 

Награђивати , Бујем, ГА impf. vorid 
ten, ргаераго, paro. 

Нагрда, f. ein Dalideê Ding, turpitudos 
нагрдо једна! 

Нагрдипш, им, у. pf. бе[фїтрїгп, con- 
tumelior. 

Нагрдишисе, имсе, у. г. pf. Пф бара | 
Поравиа фл, Ачгрог, , 

Нагрејатисе, емее y е и > Срем.) 
vide нагријатисе. 

Нагрепсти, бем, у ве ке ара бот-. 
rado, 

Нагриз ање", 
510. 

Нагризаши, ам, у, impf, вибефеп „ ad- 
mordea, 

Нагријатисе, јемсе, v. r. pf. (Ерп.) 
fidh fatt wåärmen, sat calefieri. Док се 
човек дима не вади не може се 

Нагристи, зем, у. pf. ЗУ, ad- 
тога бо, 

Нагрнути, нем, у. рё. +) амфатенп, 
зрачи сопсего. 2) |фасетреце айз 

gen, итио: нагрнуцуе уди на 
рата. 

Нагрдашисе, амосе, ү. т. pf. i4 ana 
haufen, adet Bul. 

Нагузитисе, имсе, v.r, pf. fid fo neis 
деп, daf Der Hintere іц die Höhe бєрї, 
inçlinari podice erecto, 

Нагузљез, m. (у Epu.) Der Nüdgänger. 
(cin fomifher Name des Krebfes), can- 
cri nomen comicum , ге{говгадив. 

Нагулиши, им, у: pf. ап{фугдр{еп (Saft 
von den Bäumen), satis scarifico. 

Нагуске ‚ titcfling8 , retrorsum, 
Над, Год super: над водом, на" 
Нада, f да мном, нада се. 

Надалфко^ (надалеко), 
Надалску (на кт ур | беспе, longe, 
Надамном (нада | über mir, su~ 

pra me. 

Надање, n, Daê Hoffen, spes. У 
Надарити, им, у. pf. verleiten, induco 

in animum : који те ђаво. надари 

(на то)? 
Надатисе, 

spero, 

Надашисе, 

амсе, у, г. impf. боеп, 

надало ‘ми се, у. г. pf. её 
folat nadheingnder, вцебей& (bene aut 
male) j надало се продало се (fag 
der Kaufmann, wenn thm im Фарел ега 
was ђекарта и). 

Надбадање, n. dag Befiegen im Ors 
nerto Gwifhen ©ф{еп, Ёйреп), vic- 
torią tauri. 

Надбадати, ам, у. impf.. im Stofe 
рећеаен, сони vincere: наш је pa 

надбадао вашсга. p 

п, Daê префен, admors | 

| 

| 

| 

| 
| 
| 
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Надбијање, n. Der Sieg im „Вејефе, 
victoria. 

Надбијати, ам, у. impf, in der Саафе 
befiegen, proelio vinco, 

 Надбити , бијем, у. pf. іп der © 
бейедеп, praelio vinco. _ 

Надбости, бодем, ү. рї. im Stoß бег 
fiegen (von Stieren), cornibus vinco, 

Надвисити „им, у. рї. ап Höhe üpers= 

treffen, altitudine supero : 

„Сву су гору връом надвисиле — 
Надвладаши , ам, у. рї. überwinden, 

vinco. 
Надводишисе, имсе, у. г. impf. {ih 

darüber jin beugen, inclinor desuper : 
„Млада нева воду нела, 
„Над воду се надводила — 

Надгледање, р. 01е 0{йфі, cura, 
Налдглёдати, ам, у, impf.} бејеђен, in- 

„Надгледаши, ам, у. рї. ѕрісіо ; in- 

7 WSO; Curo. 
Надговарање, п. 

victoria linguae. 
Надговараши, ам, V, impf. überfpres 

das Ueberfprehen , 

hen, уи ©фапдеп reden, vinco lin-, 
па. у 

^з раке. амсе, у. r, impf, im 

Reden wetteifern, certo lingua, 
Надговдриши, им, у. рі. 3u Sanden 

reden, lingua yinco. 
Надсвање, ng(Pec. и Срем.) vide na- 

дијевање ле и“ 
Надсваши , ам, (Рес. Срем.) vide 
надијевати ви gat s 

{Фаш 

(4 

Надєкаписе , амсе, # pf. fi 
реп, ventrem ітріео. 

Наденутши, нем, vide надести e 
Надесно (на десно), redt, dextra. 
Надести (говорисе и наденути), Ha- 

денем, (Рес. 5 Срем.) vide нађес- 
“= ИТИ, 05. 
Наджеши //жањем, Y/pf. ји Офапћеп 
_{фпеїбеп (als фи еши) , messe vinco, 
Надживетши, вим, у. рї. (Рес.) у пбешег 
Надживити, BEM, у. of. (Срем.) рец, su- 
Надживљети, вим, у. pf. (Ерп.)| pervivo. 
Наджњевање, п. der Убе се: im Ge- 

treidefniff , certamen messorium. 
Наджњєваши, ам, v. impf. зи Ghan: 

реп {фпеібеп , mess vinco, 
Наджьёевашисе, амсе, ү, г. impf. eine 
фи реше eingehen, certamen mes- 
SOrlum 1пео: 

„Наджњевасе момак и девојна — 
Наджњети, нем, vide наджети. 
Надигнути, нем, vide надићи. 
Надигравање . n. Der Sieg im Spielen, 

victoria lusus, 7 
Надиграваши, ам, у. паре. überfpielen, 

vinco lusu, i | > 
Надиграши, ам, у, pf. überfpielen, 

vinco lusu. 
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Надизање, п. Daê Либлфби (in die 
Höhe richten), аггесно. 

Надизаши, ижем, у. impf. іп dig Hoe 
бе тїфїеп, arrigo , toilo. 

Haanjesâme ‚п‚ (Ерп.) 1) daS 2їптафеп, 
Бете Насп an etwas, аййхб. 2) das Gez 
ben (eines Namens oder Оро:ѓпатепе), 
inditio nominis. 3) раб Silden (eines 

Brateng), farctio. 
Надијеваши, ам, у. impf. (Ерц.) 1) ans 

maden, Беѓейідеп, figo. 2) geben (eiz 
nen Namen), indo nomen. 3) füllen, 
farcio (indo). 

Надимање, т, ,даё 2{пбЇа{еп, inflatio. 
Надимашисе, амсе, у. г. impf. fih anz 

blafen , заог. 
Надимитисе, имсе, v. r. pf. fih an= 

räuhern, Raud fhiuden, devoro fus 
mum. Лок се човек дима He нади- 
ми, не може се ватре нагријаши. 

Надинатити, им, у. рё überzanken , 
jūrgio ушсо. 

Надирање, п. Das Мите феп , delibatio 7, 
5С15510. 

Надираши, рем, у. impf. апсефеп, 
дећђо ; scindo primam ратгет. . 

Надити , им, у, impf, #011, сћајуђе 
induco. 

Надићи, иђем, у. pf. von oben итде 
реп, ambio desuper. 

Надићи (говорисе и надигнуши), ди- 
гнем, у. рї. ђеђеп, elevo. 

Надјачавање, n. баё Ueberwinden, vi- 
ctoria. 

Налјачаваши, ам, ү.їтрї, übermeiftern, 
ушсо, - 

&Налјачати, ам, у. pf. überwinden, for- 
titudine supero. 

Надјуначити, им, V. pf. an Heldens 
thum übertrefen (ибегре еп >), virtute 
Supero : 

„Надмудрисмо и чадјуначисмо — 
Надлајати , јем, у. pf. überbellen, la- 

trande vinco: не би га надлајало де- 
вёшоро паса. 

Надмазнити, им, у. рї. йбегагеіѓеп., 
altius exterdo manum. 

Надметање, n. 1) dag Drüberfhiefen, 
trajectus Justo altior. 2) рад rüber 
fegen, superimpositio (5. B. des Puncts 
ап 1). s 

Надмешати, мећем, у. impf. 1) Driz 
berfdiefen, altius јасшог. 2) над иже, 
Den Punct aufs i fegen, impono ар:= 
cem i literae. 

Надмешнути, нем, v. рё, 1) òrübeg 
dhiefen, altius јасто, 2) darüber fegen, ; ] 
super pono. 

Надмудривање, п. 
victoria sapientiae. 

Надмудрчвати, рујем, у. impf. einen 
mit Weisheit (адеп, supero saplentiai 

das Ueberweifen,. 
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Надмудриватисе, рујемсе, у. r. impf. 
snit einander weiteirern, wer gefHeuter 
iñ, de sapientia certo. 

Надмудритт; им, у. pf. an Wig und 
Betahrif tbertreffen , Sapientia vinco. 

Наднсти, несем, (Рес. и Срем) vide 
надни'егпи. 

Налнијети, несем, наднијо (надни- 
Јела, ло), ү. pf. (Еру) ртибег tragen, 
super RS! 

Hanaga, f. даѕ Задетођп, merceg7 di- 
испәэ. 

Надничаро, ш. Der Zagelöhner, merce- 
паси5. 

На днич4 "рев „ ва, во 
На днич5р эв, ва, Бо f mercenarii, 
На. Іничарсқӣ, ва, ко, з) Хад пет, 

ша тсепа1ц5. 2) у паф Taglöhner 

> Urt, mote mercenarii, 
Нзднич^ъе,‚ n. рад ад исти, labor 

х. а :тсепагіиѕ, opera, 

Надничити, им, у. impf, taglöprnern , 

` operam агаа praesto, ' 

Наднссити, им, у. impf. drüber tras 
дёп, porto. desuper 

Надношсње, п. dag Drübertragen, su- 
репацо. ` 

Надо, n. рупа, ђе пољски миши CHO- 
се жито , dag Maufélod , caverna 
murium. 

Надомак Бечу, Бијограду, nahe, ad, 
prope. 

Надрёти. ем (и надерем), надръо, 
(Рес и Срем.) vide надријети. 

Надријети, рем (н надерем), налръо, 
у: pf. (Ерц.) апгеівеп, scindo ех pat- 
te, perrumpo. 

l Надрикњига, т. der Halbgeleprte, se- 
midoctus (eig. ©ифапге ег). 

Надр бити, им, у. pf. еш: oder an- 
bróďeln, intero, 

Надрїшкаши , ам, у. pf. н. п. псето 
нї свиње, үа incito. 

Надскаћивање ‚ n. Dûê llebertreffen im 
Springen, Vitoria saltus, 

Надскакивати , нујем , у. impf. im 
Springen übertreffen, vinco saltu. 

Надскакќвати се, вујемсе, у. r. impf. 
` eine Springwette eingehen, contendo 

saltu. 
Нэдувати, ам, v. pf. anblafen, inflo. 
Надуваписе, a мсе, у. r. pf. fih ftolg 

°“, dufblafen , infl ari. 
Надутисе, дме мсе, у, т. pf. 1) надуо 

"се вјешар, iff ins Blafen bineingefoms 
men, coepit vehementer Паге, 2) aufz 

‚ fhwellen, iaflor, н. п. мртав човек. 
5) уде надуватисе. 

Надушитисе, имсе, у, г. pf. auflahen, 
eine Чафе auffhlaaen, in risum solvi ; 
надушио се смијати, 

Нађенуши, нем , vide нађесши, 

, | des Taalöhners, 
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Нађење, n. Daê енбеп, inductio cha- 
lybis. 

SE (говорисе и нађенути), Бе: 
нем, у. pf. (Ерђ.) 1) anfteden, figos 
2) име, geben, indo. 3) {йЦеп (den 
Braten) farcio , indo farcturam. 

Насритисе, имсе, у. r. pf накриви- 
тисе на једну страну, fid 0 beus 
gen, abliquor. 

Насро, fief, oblique : 
„Што носи перо наеро — | 
Нажде "рашисе, у. г. рї. fidh vol ееп, 

satis үогаѕѕе. 

Нажети; жањем, у. pf. evärnten, eins 
атпѓеп ‚ meto , metendo парсіѕсогг 

Наж.ветшисе, rE 
у. r. pf. (Рес.) 

Наживитисе, вимсе, 
Ve ri pf: (Срем.) 

Нажављетисе , вимсе, 
у, г. pf. (Ерц.) 

Нажириши, им, у, pf. fatt (ети, ѕа= 
gino, 

Нажьеши, ем, vide нажеши, 
Назад, зити, retro, 

Назадак ‚шка, m. der У дапд (fhleds 
ter Grfolq) , successus adversus, 

Назадан, дна, HO, Erebógängig,; male 
] ПЕС Саса, 
Назадеватши, ам, 

назадијеваши. . 
Назадијевати; аж, v? pf.: (Ерц.) nah 

` einander anftecten, іарово aliud ех, 
alby, € 

Назалуд (на залуд), umfonft, vergebs 
Пф, frustra : 
коме пушка назалуд не пуца — 
навика. зовем, у. pf. nennen, gurus 

fen, voco; назваши коме Бога, m. J; 
назватши добро јутро,, помоз 
Bor., или добар венехь a 
„Када сједе, онда Бога назва: 
„Добро јутро беже пен 4 — 
На звашисе, зовемсе, у. r, pt. beie, 
fih nennen, appellor. 

Наздравипш, им, у. рї, коме, у ти 
fen, ргоріпо. Кад који оће да пије, 
онда наздрави ономе, што ће 
да пије послије њега (зашто у Ср- 
бији, у Боснии у БР IIH 
ју једном чашом), тш рече му 
спасујсе, или спас Бор (а онај 
одговори: „На спасеније Ристово”), 
или здрав буди. — Здрав Осма» 
не, ако ти остане, 

Наздрављање, n. даб Zutrinfen, pro- 
pinatio. 

Наздрављати, ам, у. impf. ğufrinfen а 
ргоршо. 

Назеба, f. Die С па, Grfaltung о 
reftiğeratio, pibuita, 

Назёбао, бли, f. vide назеба. 

fich fatt leben, 
satis vixisse, 

(Рес. n Chey.) vide 



455 Nas 

Назепсти, бем, v. pf. fih еграбеп, 
refrigeror. 

Називање, п. 1) Daê Nennen, Heien, 
_ appellatio. 2) Das Grüfaott! salutatio. 
Називати, ам (и називљем) v. impf. 
` т) nennen, appello. 2) Бога, (ст.) ја: 
aen nomos Bor! Deum ргаеѓагі: 
„Војводама када оно дође, 
„Оно њима Бога не назива, 
„већ овако њима проговара — 

Називатисе, амсе (и називљемсе), у. 
г, impf. ђефеп, vocor. 

Назидати, ам, у. pf. 
` addere murum, 
Назиђивање, п. das Hingu, Drauf: 

` тами, impofitio muri 
Назиђивати, Бујем, impf, dDaraufmau- 

ern, impono murum. 

Назима, f. vide назеба. 

Назимад, f. (coll) einjährige Shweine, 
sues аппігиае,, «¢ 
` „Ещ А 

Назима, Muay фт ъё вепар. 

Hásime, мета, u. епјађидев ©фіреіп, 
porcus annieulws. 

Нізимипа, Ё, einjährige Sau, porca 
аппіси! э. | 

Has murk, т. dim. Y. назимап. 
Незирање, n. Рад YUnbeutlicbhe Сереп, 

“1810 iudistincta, 

Draufmauern, 

Назпрати, pem, v.,impf. undeutlih 
{ећеп, video obscure. 

Назобатисе , бљемсе, у. pf. Пф anef: 
i fem, satis comedisse yon Haber, Kirs 
fen, Хгацбгп). 

Назобити, им, у. pf, anfüttern 
` Haber), satis ayenae praebeo, 

Назовирод, foaenanut=:, оогаебћф, si- 
_ mulatas, sic dictus: назовибратп, на- 
зовисестра и т. д. 

Назор (9. i. на зор), буди назор, He- 
Һеш ли га ђе suhemu, gib AME и. 
f. тр. attende, 

Назорице, von weitem doh fo, Daf man 
Den, dem тап folat, Пеђе, e longinquo, 
ita ut videas: ошищао за њим назо- 
prue. 

Назрети, рем, у. pf. undeutlih anblis 
© сеп, obscure couspicor, 

Назубан, бна, но, на Kora, аи((4Е14, 
` mfensus, | 

Назубити, им, у. pf. H, п. женско 
. брдо, mit Зарпеп verfehen, instruo 
dentibus (die Säge). 

Назуван, вка, m. назувача, назувица, 

павлачан, der wollene Ueberzug über 
den Strumpf, bis ап den Rift ђетаиј, 
calceamenti genus. | 

Назување, n, Бад Anziehen der Әфире, 
· 'сајсеаћо. 4 

Назуваши, ам, у, impf. Dig ©фиђе ans 
` gieben, шапсо calceum, — | | 
Назувача, f. vide назувак. 

(mit 
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Назувица, f. vide назувак. 
Назути, зујем, v. рї. anziehen (Schuhe), 

тадиасо; . 
Натрашисе, амсе, у. r. рї. т) {ih fatt 

fpielen, satis lusisse, 2) ёф fatt fans 
фей, satis saltasse. 

Нахзмаку, cf, изман. 
Hansycm, auêmwenudig, memoriter, 

Наија“, f. Gebiet, territorium, ager, 
ditio. 

HanjcKî , ка, ко, Der manja, agri. 
Наиљивање, n. das Schauen mit einem 
„бетона , visus oculi semi- 
coeci, 

Наиљивати, љујем, v. impf, halbblind 
fepn, semicoecus sum: 

„На лијеву ногу нарамује, 
„А на десно око напљује — 
Наимање, n. ћаѕ Mietpen, сопдисно. 
Наимати, ам (и Hanmbem), у. impf. 

aufnehmen, miethen, conduco. 
Наиматисе, амсе (и наимљемсе), у. 

r. impf. fih aufdingen Таеп, cordu- 
cor. 

Наиме (ò. i. на име), namenflih, no- 
minatim. 

Наискап (пити), 618 auf die Defen, 
ad ultimam usque guttam, 

Нагћи, наибем (и наидем), v. pf. 1) 
worauf її өп, ofendo. 2) наишла 
пуна копања вина, angelaufen (aus 
dem Мапепђен Gafe), confluxit. 

На], 1) vide на: дај нај. 2) am (um 
den Superlativ ги bilden): нај бољи, 
ат беед, Der ее, maxime, super 
omnes. 

Haâjəamuce, јашемсе, у. т. pf. {i4 fatt 
reiten, satior equitando. 

Најави (на јави), in mahendem Juftande, 
vigilans, 

Наам, јма, т. die Aufdingung, DQ 
Qieùloþn , conductio, merces: 

Најамити, им, у. pf. aufbringen (in 
þinreichender Menge), Бесрецфаеа, 
comparo’, соро. 

На)амлк, Der Miethfnedt, servus con- 
ductus. 

Најамлица, f. dag Miethweib, femina 
mercede conducta. ) 

Најатисе , јашемсе, vide најаатисе. 
Најаўкашисе, учемсе, у. г. рё fid 

fatt flagen, lamentis fatigari, 

Најсдање, и. ба$ Unbeifen, admorsio, 
Наједати , ам, у. impf. апбе еп, ad- 

тогдео, 
Најёдити, им, у. pf. егүйгпеп, irrito. 

Наједно (на једно), auf einmal, simul, 
eodem tempore. 

·Најседрати, ам, у. pf. vol werden, 
impleri; наједрало грожђе, һуву- 
рузи. | тх 

Нај"жишисе; имсе, ve pf dag Haas 
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тёпВеп, erigo crines. (wie der ©деЇ, 
јеж) џ (фашреги, horreo, 

Најести, j једем, v. pf. anbeifen, admor- 
deo : најело ra псето, 

Најестисе, једемсе, у. г, pf. fich fatt 
effen, satior. Пси ши се меса најели ! 

Најмити, им, ү. pf. aufdingen, con- 
duco. 

Најмитисе, имсе, у. r. pf. {@ auf: 
dingen laffen, сопдасог: 
„На]миосе зао у горега; 
е га рани, а горе му, ради. 

Нака, |. сї. златоје. 
анлара им, у. pf. аигдифекп 

fumo. 

Накађивање , n. Ваё 2пгаифегп, fumi- 
gatio. 

Накађиваши, Бујем, у. impf. айгай: 
фегп, fumigo. 

Наваза, f. Зу вдеби (ais Schimpfwort), 
monstrum : иди наказо једна! 

Наказан, зна, но, von Gott gezeihnet, 
qe каје, а део signatus. 

Наказити, им, у. рї. наказио га Бог, 
gezeichnet (jur Etrafe), signavit eum 
Deus. 

Наказишисе, имсе, у. г. pf. 
А. Казаһу — 
Б. Наказићеш се, für dag Sagen von 
Gott qejtraft werden. 

Накаламав, мба, ш. vide. наставак. 
Накаламиши, им, ү, r, pf, pfropfen, 

тозего (surculum). 
Накан, на, но, епба обеп, (Па, 

био сам накан да ши дођем, statac- 
Tam. 

Наканитисе, имсе, у. r. pf. fidh ent- 
{Фе п, constituo, decerno, Кад ce 
лијен накани , сав свијет попали. 

Накањќвање , n, ђав Bornehmen, con- 
silii саро, 

Накањивапшсе , њујемсе, у. impf. fih 
antfhicfeh , capto consilium. 

Накапати, nbe, v, pf. antropfen, stil- 
lando impleor: накапала пуна nona- 
Ha вина ии? накапало вина пуна ко- 
пања. 

Накарде, f. pf. das Nüften, die Borri: 
tung, inslrumentorum dispositio. 

Накарати, am, у pf. ein wenig aug: 
anfen, 008266 objurgo. 

Наһинђуритисе, имсе, у. pf. fih aug: 
Лађтен , exornarı inepte, 

Накињити, им, у. pf. quälen, ftrapas 
giren, faligo, oi намучити. 

Навињитисе, имсе, у, r. pf. fih ftras 
рамтеп, fatigor. | 

Накисео, села, ло, (диск ћфђ , acidulus, 
Нависнути, не, у, pf. 1) bineinregnes, 

impluo, 2) anregnen, pluvia impleo. 

Накит, n, der ај фи ornatus сарі. 
Навпшити, им, ү, pf. 1) {фішиќеп, 

+ 
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сото ; Saber аиф 2) (ст) макиши= 
тисе вена: 
„А када се вина накитише — - 
Наклапало , m. der Plauderer, loquax; 

fabulator. 
Накланање, n. daS Daherplaudern, con- 

fabulatio. 

Наклапати, ам, v. impf, daherplans 
dern, fabulor. А 

Наклопитисе, имсе, у. г, pf, за Бим, 
| verfolgen, perseguor. . | 
Накљувати, љујем, у. рї. anbiden, ад . 

таотдео чё gallina). 
Накнада, f. Der (бт{аб, compensatio. 
ан ‚ им, V. рї. есісбеп, come 

репо. 

Накнађавање, n. ?а$ бујеђеп , com- 
pensatio. | 

Накнађаваши, ам, у. шире. емевеп, 
compenso. 

Наковањ, вња, er Ambos, in- 
cus. 

Накдвати, куем, у. eA 1) 900 ans 
fbmieden , satis eudisse; новаца, Präs 

gen, 2) Qügen {фий феп, fabricor 
mendacia.’ 

Наквокспштисе , имсе, у, г. pf. fiġ in 
die Drift (wie ein Hahn) werfen, su- 
perbio ut gallus. 

Наком (себе), þinter, post : 
„Наком себе спомен оставити — 
Накомити , им, у. pf. апре, genug 

anfhälen , satis paro. | 
Накбнче (накоњче.), чеша, n. мушко 

дијете , што се по обичају да Бе- 
војци на коња, кад је свашови до- 
веду пред младожењину кућу, cf. 
женидба. По оним мјестима, Бе 
сватови сад не иду по ђевојку на 
кома, већ на колима (као по Сри- 
јему, по Бачкој и по Банату), та- 
ково се дијете дода ђевојци на ко- 
ла (али не вјерујем да се зове на- 
колче, него опет наконче'"). 

Накдпати, ам, v. pf. genug auĝgras 
ben, efodiendo paro. 

Накдсити, им, ү. pf. anmåhen, foe- 
пита рато 

Накострешитисе, имсе, (Рес, и Срем.) 
vide накостријешитисе. 

Накостријсшитисе, имсе, у. г. рї. 
(Ерп.) раб Haar fträuben , аггідо pilos. 

Наврај, ат Ende, in extremo : наврај 

села, накрај свијета иш. д. · 
Накрасши, крадем, у. pf. јијапипеце 
ерге, furto congero. 

Накрснути, нем, у. pf. beugen, | пе 
деп, inclino. 

Накресати, рєшеєм, у. рї, апр йеп, 
carpendo paro, десегро, 

Накрссатисе, решемсе , у. т. Рё f4 
voll füttern, impieo veutrem 
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Накрешање, п. daS Neigen auf eine 
eite, inclinatio. 

Накрешаши, рећем, у. impf. neigen, 
тасћпо. 

Накрив, ва, BO, ебпраз {фїе{[, subobli- 
5 

Накривнти, им, у. pf аавефиписп, 
fhief апћесеп, fief halten, obliquo. 

Накривљивање, и. даб Krümmer, in- 
сигуайо. 

Накривљівати, љујем, у. impf. Беит: 
men, ({фїе{ ing беф drüden, 5. B. 
die Mise), incurvo, 
P во (на криво), fief, oblique. 
Наврижаши, ам, у. рї. Беенирее ger- 

bauen, зегіфпеіреп, decussare. 
Накричивање, п. Dag Фобатфгкеђен 

Der Dpren (bei einer Beftelung) mole- 
..ste repetita mandatio , preces. 
Накричиваши, чујем, V- impf. einem 
1 Opren оо гереп тїї einer Bit- 

, precibus obtundo. 
К кш. им, у. pf. Die Ohren vols 

|фтеђеп , aures obtundo. 
Накрдјити, им, у. рё, vol атфпевћен, 

scindendo paro, 

Накруниши, им, у. Ff. anpflüden, car- 
pendo paro, 

 Накувати, ам, у. pf. т) genug апбог 
` Gen, сбачепдо paro. 2) genug bereiten 
(Brot), panem paro, he 

Накуле на виле, 2[иё{їйїфїе, Borwän- 
~ De bei einer abidlägigen Antwort : 

разби на куле на виле (кад који 
што одрече, или. поквари с рије- 
чима). 

Шок ш» амсе, +. pf fih fatt бағ 
Dert, satis lotam esse. 

Навупити, им, 
gen, соціо; пас лли се лјуди, — де 

` fammett. 
Накуповаши, пујем, 

Фай{еп, соето. 

Накурнина, f. (fherzhaft) merces men- 
ЖК 

Накурњак, m. der Hofenlag, proprie te- 
gumentum penis, theca, 

Накусатисе, амсе, у. рё fh voll 
freien (mit volem 00 е1) sat уогаззе. 

Налагаље , n. das Unterlegen, Füttern, 
` munitio subsutio. 

·Налагаши, лажем, у. impf. füttern, 
minio $. ©. самар, аљину паму- 
ом. 

пи ољањжем те Pf. на кога, Yers 
iiumden ‚ calumnior, 
А@гатиисе*, лежемое, у. рї, п vol 

lügen, А: satior, 
· Налажење у n, баё Finden, inventio. 
Налазити, НМ, у, impf. ћидси „ inve- 

nio. 

ү, рї. 900 а 

Ме налеђашве у auf ет сеп, supinus: 
ЖС ¥ 

è озфр а 

> ç 

·Наливаћ), BK pa 

v. pf. sufammenbrins | 
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Налепиши, им, 
налијепити. 

Налет, m. ein Фитрѓап! обепаси- 
lum (2) homo qui semper impingit : 
иди налете [шн 

Налетање, р. (Вес. и Срем.) vide na- 
лијетање. _. 

Налетати , achem 
Налетатшисе , 
тати. 

Налешети, тим, у, pf. (Рес.) 
Налетшетшисе, mamce, v.r. рї, 

(Вес. n Срем.) vide 

(Рес. и Срем.) 
лећемсеј vide налије- 

на ко. (Рес.) га, ап= Налетити, им, у. рї. (Срем.) Гоо 
Налетитисе, имсе, ү. г. pf. аш (Срем.) А НалеКетп, летим, у. pf. (Ерп.) те 
Нунын, лешимсе , ү. г, 

f. (Epu) | 
НЕЬ лежем, у. рї. н. п. KOROM, 

anfegen (die Senne, d 1. ipe Omer 
unterliegen, Damit fie brüte) nidum faz 
cio gallinae incubiturae. 

Налећи, лежем (говорисе и налегнему 
v. pf. fi fammein, апбдијеи, cou- 
curTo , congregor: налегоше ъуди; 

належе свијет. 
Налећве, vide ая 

вак. rat SORE: 
‚Наливаье, п, енй у. љевање. 
Налевати, а ам, (Срем.) vide наљеғати. 
Нализатштисе, лажемсе , у. рї. fidh fatt 

[ефсп , lambendo ѕапог, Ано се не 
накусасмо, не нализасмосе. 

Налијспшти, им, у. рї. (Ерц.) erwi- 
{феп (0. i. ermifcht- werden), саріог, 
offendo: налијепио је негђе, Der 
Баг а ermifót. 1 

Налијетање, n. (Epy) das anfallen, 
aggressio. 

a ебә A . eo ши, јећем, у. impf на кога, 

anfallen , 
Налијетатисе, јећемсе, у. invado. 

r. impf. (Ерп.) 
Налик (о. і. на лик), й9пИф, similis : 

сестра налик на брата. 
Наливоваши, кујем, у. impf. ähneln, 

similis videor., 
Налити, лујем, 

pleo. ; 

Наличје, n. die äbidte (2) Себе, pars 
aversa. 

Налога, f. das Gedränge (+ B. Bei Der 
3 фване), concursus , turba, 

Наложити, им, у. pÊ 1) дрво на Baa 
пру или ватру, drauf Гедел. supera 
pono, impono. о) самар, аљину, НИЈЕ 

tern, munio, subsuo. 
Наловаши, лочем, у. 

sorbenudo  delibo : 
млеко. 

у. рї. апајећси, im- 

pf. апјф тен, 
налонала мачка, 

ем.) videma be? а 

Др РУЖЕ. 

ЕР > кыы 
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Налокатисе, лочемсе, v. r. pf. fidh fatt 
fhlfürfen, sorbendo satior. 

Наломити, им, у. pf. 1) 000 апбтефеп, 
frangendo paro. 2) апргефен, infringo, 
modice frango. 

Налуддватисе, дујемсе, у. r. pf. auês 
toben, qefheut werden, consipisco, nu- 
gas pono. 

Налуне, f. pl. (у Србији и у Босни по 
варошима) Arf Зеу фиђе, calcei 
grallati. 

Налупати, ам, v. pf. vol апі адеп 
(. B. рег), tundendo paro. 

Налупатисе , амсе, v. г. pf. 1) fih fatt 
fhlagen, caedendo satior. 2) йф an= 
fhlampen, vino et cibis impleri. 

Наљевак, вка, т. (Epir) etwas 900 Ange- 
аоћепев, expletum quid infuso liquido: 
дебело прасе као наљевак. 

Наљевање, п. (Ерп.) дав Angiefen, fu- 
510, 

Наљевати , ам, у. impf. (Ерц.) Angiez 
беп, infundo. 

Наљести, љезем, у. pf. (у Еру.) vors 
бе оттел , pafffiren , venio, prae- 
tereo. 

° Наљубитисе, имсе, v, г. pf. fidh fatt 
Реп, sat osculatum esse, sat amasse : 

„В]ерне сам се љубе наъубио — 
пун, Чему рана кога, eis 

пет winfeh, imnuo. cf. намигнути. 
Намазати, мажем, у. p£. anfġmieren, 

befchmieren , Шо. 
Намајсторити , им, v. pf. (у Сријему, 

у Бачк, и у Бан.) кога, те есђате 
ermiedern, reddo egregie (e, g. convi- 
cinm, acute dictum.) ; 

Намакнути, нем, vide namahu. 
Намама, f. die Cocffpeife, esca. 
Намамиши, им, v. pf. þerbeiloden, in- 

esco : 

„Што си косу навранила, 
„То си мене намамила 
Намамитисе , имсе, у. г. pf. fih ап» 

loen laffen, auffiken, inescor. 
Намамљивање, п. Daê oden, тезсано. 
Намамљиваши, љујем, у. pf. loden, 

їпе&со, 

Намастйр, та, даб оће, monaste- 
rium. Будући да у Србији ни у ge- 
сетом селу нема цркве, зато љу- 
ди иду уз часне посте (сваке неђе- 
ље, а особито о Мученицима, о 
Благови јести, o HB mj e mmm a 
и о Васкрсенију) и о осталим 
великим годовима (н. п. о Троји- 
чину дне, о Петрову дне, о 
Преображењу, о Госпођи ве- 
ликојЈ и о малој, о Ваведе- 
нију, о Богојављенијуи о За- 
душницама) намастирима, те 
се исповиједају и причешћују. уз 
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часне се посте обично причешћу- 
ју, а о другим годовима иду као 
на панађур. Код heroju намасти- 
ра скуписе (кад је лијепо вријеме) 
о Благовијести, о Цвијетима, о 
Преображењу и о Госпођама, по 
неколике иљаде сабора. Ту про- 
дају трговци различну рубу; крч- 
мари крчме вино, ранију и јабуко- 
вачу; месари пеку јагањце, овце, 
козе и свиње, ше продају месо; 
шу гледају момци ђЂевојака (обич= 
но иду ђевојке највише о Цвијети- 
ма, а младе о Васкрсенију) ; шу 
се састају. кумови, пријатељи и 
познаници, и договарајусе о сваче« 

му. — Тако иду Бачвани о Троји- 
чину дне по Сријемским намасти- 
рима, али се они слабо баве код 
кога намастира, него само путују 

из намастира у намаспшр me пје- 
лују, и гледају трпезарије (као н. 
п. у Раваници, Бе е измолована 
Косовска битка, и у Јаску смрт 
цара Уроша), али у Србији дођу 
прквари из даљни села на конак 
(у очи празника), а из оближњи се- 
ла дођу у јутру, па ту буду до 
послије подне. Кад људи иду на- 
мастиру, онда сви (и женско и. 
мушко) обуку стајаће аљине (што- 
гођ које љепше има). Ђекојим на- 
мастирима иду људи, који су по- 
богати, по десет дана ода дале 
ко (као н. п. у Студеницу иду — 
чини ми се о Тројичину дне? — из 
цијеле Србије, из Босне ииз Ерце- 
говине, и носе прилог. Тако би 
исто долазили и у Сријемске нама- 
стпире да нема лазарета). 

Намастирина, f. augm. у. намастир. 
Намастирић, m. dim, у. намастир. 
Намастирӣште, n, Ort то еп ein 

lofter gewefen, locus ubi olum fuit 
monasterium. 

Намастирски, ка, ко, 1) Plöfterlih, 
топаз сив, 2) adv. wie im Моје, 
more топаз со. 

Намаки, (говорисе и намакнути), 
намаћнем, V. pf. 1) anmerfen (dem 
Pferde den Zaum), ішјісіо. 2) Неа 
тее gufammen bringen, minutim 
comparo. 

Намеёниши, им, (Рес. и Срем, 
намијенити. Фб фр» фаў 

Намењивање, гама и Срем.) yide 
намјењивање ~a 

Намеивати, њујем ‚2(#ес. чы чи: 
vide намјењивати > 

Ofen јерабт Намера, f, (Рес. и Qem.) vide нам 
Намеравање, уе ес. и pem) yidè 

мамјерасиње ۳2 ты. Pier 

< riis 
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намјеравати. 
Намериши, им, (Рес. и Срем.) vide 

намјеритши, _ ү 
Намеритисе, имсе, (Pee. и Срем.) vi- 

де намјеритисєе. | 
Намесити, им, (Рес. 4 Срем.) vide 

| пио личи.  намијесити. | 
Намесник, m: (Рес. и Срем.) vide науўе- 

сник. 
Намесников , ва, во, (Рес, и Срем.) 

vide намјесников. 
Наместити, и э, (Рес. иро) үіде 

· намјести 2720 С ое 
Намет, m. Die 220 а5е, vectigal: 
„Намешнуо намет на вилает — 
Намешак, тна, m. Die Aufgabe, 

Draufaabe, Вав UAufaeld , colly bus. 
Намёшаһе, n. 1) даб Xufdringen, ob- 

trusio. 2) Dingen, subornatio. 3) Die 
Anleitung, doctio, 4) Som Etapei laf- 
fen , projectio (navis, molae) in aquam. 

Намёташи, мећем, v. impf. 1) auf- 
dringen, obtrudo. 2) (v. рї.) voMaufs 
legen, satis imposnissae. 5) ап[еіѓеп 
(unterrihten), addoceo — 4) dingen, 

| suborno. 5) vom Stapel laffen, ргој:- 
cio e terra in mare : 

„Сију ли већ Турци лубенице, 
„Намећу ли Шокци воденице — 

Намсти (на меши?), bei Der Hand, 
ад manum: дај ми ону књигу (што 

· си ми обрекао), ако ши је намети. 
Наметница, f. ђевојка, или удови- 

ца, која се намеће коме да је уз» 
ме, Ме дитаедгипдене, obtrusa : 

„Коју оћу, ону ми не даду, 
„Коју не Ћу, ону ми намећу; 
„А ја јунак намешнице не ћу, 
„Да се не би никад оженио — 
Намешнуши, нем, у. pf. 1) werfen ап —, 

іпјісіо. 2) ам иден, obtrudo. 5) ans 
leiten, аддосео; наметнуо га на 
књигу. 4) dingen, suborno. 5) воде- 

__ ницу, vom Lande ins Waffer, propel- 
lo, ргојісіо. 

Наметнутисе, немсе, v. r. pf. 1) {Ф 
aufmahen, accingor. 2) fid апјебеп 
(;. ©. ein Uebelam ие), adhaeresco. 
5) fih verlegen, auf etmas begeben, 

A incumbo in aliquid. 
| кл», x ат 
· Намепаши, ам, у. pf. н. п. јабуку, 
т meih Норјеп, contundo, tundends 

emollio. 
Намештање, n. (Рес. и Срем.) vide 

lı намјештање. | 
у Унамештати „ам. (Рес. и Срем.) vi- 

Че намјештпатни. 
' Намешћање, n. vide намештање. 
ıı Намешћати , ам, vide намештати. 
' Намигивање, n, рад Эзирїйї їп, innu- 
ји“ бо. 

h: 
Г 

Намераваши, ам, (Рес. и Срем.) vide 
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Намигевати, ryjem, у. impf. $шуіп= 
Я fen , шппо. , 

амигнупи, нем, у. pf. ğttminfen, in- 
пио. , | Е 

Намигуша, f. жена, која радо нами- 
ryje на кога, die gerne zuminft, iu- 
nutrix ? 
амијениши, им, у. pf. (Еру.) anmeis 
пеп, $ирепѓеп, destino : 

„Свако слово у крв’ окаљено, 

„На јуначко тело намјењено — 
Намијесити, им, у. pf. (Ерц.) депид 

(Brot) аптафеп, fermentando paro. 
Намиривиње, п. 1) das Sefriediaen, 

satisfactio. 2) (тўй Пеп, ЗоШпафеп, ex- 
pletio. 

Намиривати, рујем, у. impf. befriez 
digen ‚ facio “satis, 

Намиривашисе, рујесе, у. г. impf. vof 
werden, expleri: намирује му се ro- 
дина. | 

Наушрити, им, у. pf. befriedigen, fa- 
сло satis, 

Намиритисе, исе, v. r. pf. vol mers 
den, expleri: намирила My се година. 

Намислиши, им, V. pf. Бе{фїеф еп, de- 
cerno , statuo. 

Намицаљка, f. (obscene de femina ad 
venerem apta). 

Намицање, n. Daê Ffeinweife Зијапттепг 
bringen, comparatio lenta et minuta. 

Намицати, ичем, v. impf. fleinmeife 

zufammenbringen, lente et minutim 
comparo. 

Намјењивање, п. (Ёрц.) das ZBudenten, 
destinatio, 

Намјењивати, њујем, у. impf. (Ерп.) 
gudenfen., destino, 

Намјера, f. (Epu.) а) die Begegnung, 
obviatio. 2) рег Rufall, casus: 

„Намјера га намјерила била 
„На зелено у гори језеро — 
Намјеравање, р, (Ерп.) рад Vorhaben, 

propositum, ү 

Намјеравати, ам, у. impf. (Ерп.) өрге 
_ рабеп, molior, cogito, 

амјерпти, им, у. рї. (Ерц.) 1) Бег 

ї9 ееп, vorhaben, ФЧесегло. 2) кога 
на што, einen wohin bringen, (5. B- 
ing Unglüg), induco. 

Намјеритисе, имсе, у. т. pf. fallen, 
fommen, incido. 

1ам]еснив, m. (Ери.) (in den Klöftern) der | 
Bifar, Unferguardian, Defonom , vi- 
carius archimandritae, oeconomus шо- 
nasterii. 

Намјесников, ва, во, (Ерп.) $её намје- 
снин, оесопот. , 

Намјестити, им, у. pf. (Еоц.) беіпг= 
дет, соНосо. 

Намјештшање, n (Epi) das Unferbtina 
gen, Coliocatio, 
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Намјепшати , ам, у. impf. (Еру.) uns 
terbringen, соПосо, БУ, 

Намјешћање, n. vide намјештање. 23 
Намјешћати, ам, vide намјештапти. 
Намлашити, им, ү. рї. 1) апдтејфен, 

triturando paro. 2) аепда beruntetfhlas 
aen, (Birnen, Aepfel) decutio. 

Намзледтн, мељем, ү. рї. anumahien , » 
molendo paro. 

Намолиши, им, у. pf. кога, einen er- 
bitten, bewegen, rogando йесі! 

Намблишисе, имсе, у. г. рї. fid) fatt 
zten, satis superque precatus sum: 
да се пуста Бога намолимо (y 
припови}уетви, cf, пуст пир jar- 
HBO). 

Намоловаши, лујем, у. pf. malen, 
pingo. 

Намошавање, n. баё Anhafpéln, in- 
dactio in гћошђит. 

Намотаваши, ам, v. impf. апђатрети, 
paro ducendo in rhombum, 

Намошати, ам, v. pf. 1) anhafpeln, 
Aiea Мба: солаш. 2) voll апђајреји, 
paro ducendo in rhombum, 

Намргодишисе, имсе, v. г. pf. die 
tirne ummölfen, frontem obnubilo. 
Намргодиосе, вао да ће му виша 
из чела ударити. 

Намршшипшсе, имсе, у, г. рї, 1) Die 
Gtirne runzeln, rugo frontem, 2) fih 
ципоб еп , йен; 

Намусти, зем, у. pf. апте еп, mul- 
gendo paro, 

Намучити, им, у, pf. quâlen, ffrapas 
ateren , fatigo. 

Нана, f. 1) Mama, mater, 2) eine Art 
Kraut, um die Suppe ји würzen, con- 
dimenti genus. 

Нан? ши, несем, (Рес. и Срем.) yide 
нанијети. 

Нанизати , ижем, у. pf. (5. 8. Perlen) 
auf адеп ziehen , По (2), 

Наниз (на низ) брдо, bergab, deorsum. 
Навијети , несем, нанијо (нанијела, 

ЙО), „У, PE (Ерп) 1) vol апетадеп, 
satis adportasse. 2) (im Bielen, Sie- 
feu) um foviel feitiwärt zielen, alê Die 
Tlinte etwa abträgt; antragen! corrigo 
folam, 5) није ни нанијело, ¢8 фот 
niġt von weitem 91010, nec appro- 
pinquÃt. 

Нанитити, им, у, pf. ш. j. нити, 
(im Weben) den Faden anbinden , reli- 
go filum. 

Нанишанити, им, у, pf. pielen, collineo, 
dirigo telum, 

Наново (на ново), 
пене, denuo, 

neuerdings, аиб 

Шаносити, им, у, impf. а) anfragen 
(auf den Haufen), comporto. 2) äp: 
neln, simile est: наноси мало. 
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Нан іситисе ‚' имсе, v. r. pf. fh fatt 
tragen, gestando забог; наносишисе 
главе. 

Баношёње, п, DaS Antragen, | compor- 
tatio, 

Нањ, п. j. Ha њ — на њега. 
'Нањупшти , им, у, pfs ап{{рйтёп, auf: 
Беи, investigo. e 

Наод, m, (ст.) (der Fund) Пјевају ra- 
KO је некакав игуман поранио на 
«Дунав на воду да се умије, па на- 
шао под обалом мало. дијете | у 
сандуку, те га дон jo: 
и нађео му име" 

Насдаштсе , амсе , W A. #9 jatt gez 
реп, ambulando fatigor. ч 

Наодаће (d. i. на ола > feik, venalis : 
ово није на одаће. _ 

Наодиши, им, ү; impf, finden, inye~ 
nio, 

На: удитисе, "имсе, у, г, impf, fid) bes 
finden, sum , герегіог. Ñ 

Наоднӣк, m. (ст.) der Finding , infans 
expositus et ab alio sublatus : 
„Симеуне један наодниче! — 

Наођёње, n. vide налажење. + 
Наоволо, rund бегит, circumcirca, “ 
Наопак (comp. наопачнији), ка, ко, 

verfebrt, регуег515, 
Наопако, nah hinten gefebrt, verehrt, 

retrorsum, perverse: свезали му руке 
наопако ; зло и наопако! наопаво и 
узао час! 

Наопачке, ricfwûttê , retrorsum, 
Набрати, рем, у. pf. Фитф Adern vols 

enden, perarp, arando perficio. 
Наочари, f, pl. die Grillen, vitra оси» 

laria. 

Наочиглед, augenfheinlih , пфеат, 
Наочиглеце | evidenter , manifesto. 
Наочит, ma, то, {fin zu ше: аврес- 

tu pulcer, kania « 

Ваопцприши, им, у. pf ҮК. бене. 
Нападање, а, Daê Жиуабеп, Anfahren, 
ù, iuvectio. 

Нападаши, ам, у. pf. 1) darauf fallen, 
desuper incido, 2) (у. impf.) falen, 
anfaþren , invehi in quem, 

Наналити, им, у. рї, н. п. расадник, 
ап пђеп , incendo, + 

Напаљивање, n, Dûê Anfengen , сева. | 
810, 

Напаљивати, љујем, у. пирг. апјепдет, 
incendo. 

Напамгт (на памет УДАЙЫ лу с 4 | 
moriter, 

Н°пиакаши Vew hy vide налагати, 
Нонарити, им, у, pf. а) mit warmem 
Dunt еіпгаифеп, infumo vapore cali- 
do, 2) напарити очи, die Augen Аа 

den, pasco oculos, | 
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Напасш, f. Unglif, Ипай, malum, 
casus adversus, 

" Напаствовање, п, Daê UAnfalen und 
Unfahren , туесПо, ; 

Напаствоваши, сшву]ем, у. impf, u. 
_ pf. einen апартеп, inyehi, 
Напасти, паднем, у, рї, anfallen und 

апѓабтеп, invehor, 
'Hànacmuce, пасемсе, у. г. pf, fih fatt 

weiden, pascendo satior, 
Напашиши, им, у, pf. кога, quâlen, 

vexo, cf. намучнти. 
| Напёриши, им, у. pf. rihten Oas Ges 

терг aegen jemand), obverto. у 
Напёши, unem, у. рї, in die Höhe 11: 

ten, aufridfen, erigo, 
Напећи / печем, v. pf, 1) vol апђасеп, 

satis pinsuisse, 2) genug braten, assare 
¢ multa, 

ЗҢупецаши, ам, у. pf. m. j. рибе, in 
, þinlângiiher Menge angeln, hamo ca- 

Piet e SANKAR х ы. 
Напијање, п, Daê ЭШТА? propinatio. 

Напијаши, ам, у, impf. бин, 
ргорто, Србљи напијају кадгоБ пи- 
ју ракију или вино; а особито кад 
су у даруішпву, као н п. на крсном 

имену, на свадби, на кршћењу и 
т. A, У қорње чело не смије (од 
срамоше) сјести, који не зна HANH- 
јаши. Они напију различно (како 

+ Р p> ЖЕ. 2 $ 3 єт • који, зна) 5 већи, овако, ночвњу: 
„Прва за помозтБоже : ке по- 
мози, Боже дај добар час и добру 
срећу. Ћо о чем, ма ә, добру, O AH- 
jeny разговору; дао нам се Бог 
радовати и веселиши: пити а до- 
бро биши, зла никад не имати,” 
и ш. д. Ако ли је у јутру рано: 
„Срећан уранак, миран данак, од 
Бога живош и здравље”? Кад је на 
каквом раду: „за сретна рада: 
који рад радили, радом се валили, 
као срешна и честита браћа.” Кад 
се састану пријатељи или позна» 
naga: Сретно виђеније, срећан 
састанак, дугу љубав, од Бога жи--- 
вош и здравље,” Уз другу чашу : 

„Чашом другом, љубави дугом: 
да Бог подужи живот и злравље,. 

_ срећу и напредан и свако добро”. 
иш. д. Уз трећу: „Чашом mpe- 

| hom добром срећом (или трећом = 
а сретном) у име Бога и свете 

Тројице (oshe се треба преврсти- 
тай) живоначалне Богородице, која 
може да нам поможе: сваһом бра- 
ту на свом занату, а и нас гре- 
шне да не заборави; ђе ми њу за- 
боравили, она нама најбоља помот- 
њица нила.” и г.д. Уз вино: „Бин- 
це нисело, срце весело; веселие 

її 446 

Бог и овај дом, пу дому домадара 
кушњег господара.” н m. д. Кад 
пију коме у здравље, н. п. дома- 
hany: „дДомаћине! за швоје до- 
бро здравље: прво твоје главе, 
швоје домаћице, твоји стари Ei 
дишеља (ако и има), синова, кће- 
ри, браће, братучела, кумова и 
пријашеља, и свега рода и порода: 
што ши Бог дао, Бог ши удржао 
(бе који jomme наставе: „3a кут- 
њега шљемена и конопљана сје- 
мена, виторогије волова и дуго- 
репије крава, трмаһа и крмака, 
шора и обора.)” итш. д. Кад онај, 
тшпо напија, нагне чашу да пије, 
онда (нашто) који други метне 
прсп у уво, па запјева из гласа: 

„Учије се здравље вино пије, 
„Све му зараво и весело било. 

›„Домаћине! све у швоје здравље, 
„Бог ши дао и сређу и заравље. 

Кад полазе на пуш: „Ко ће на 
пуш, срећан му пут, ко остаје у 
дому, остао у велику добру аһо 

Бог да (често се додаје: ахо Бог 
aa)” Kaa оће да устају; „Tacno 
сели , поштено устали.” Кад у ве- 
че оће већ да спавају, или да се 
растају: „a лаке ноћи, од Бога 
помоћи," и ш. д. 

‚ Кад онај, шшо држи чашу ypy- 
ци, напија, остали кашто реку i0- 
лако: „Амин да Бог да (или: амин 
Бог me uyo)” Кад већ оће да пије, 
онда рече ономе, коме наздрави 
(који ће да пије послије њега): 
„здрав буди, или спасујсе, 
или спаси Бог.” А онај му од- 
говори: „На спасеније Рис- 
Ir O B 0.” Кад већ нагне чашу и пије, 
онда остали подигну капе (ако не 
сједе гологлави), па полако говоре: 
„Рисше Боже наш! помилуј нас 
амин.” Кад већ престане пиши и 
одујми чашу од уста, онда OCIA 
ли повичу: „На здравље.” А он од- 
товори: „Бог вам здравље. дао 
(или : од Бога вам здравље). 

Напијатисе, амсе, у. г. impf, fidh voll 
trinfen, inebrior saepe. { 

Напињање, n. 1)ра8 21п{гїфїеп, erectio. 
2) дав Anfirengen, intentio. 
Напињати , њем, v. impf. 1) аибсіфёёи, 

erigo, 2) anfpannen, intendo. 
Напипати, ам, у. pf. Dur Tappen finz 

den, invenio circumferendo manus. 
Написати, ишем, у. рї. зијапинеиг 

` |феефеп , сопѕсгіро. 
Напитав, шка, m. дет Стипе, potus 2 

· нема напишка, ¢3 iff nidis au trins 
Fen йа, | 

4 
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Напитати, ам, у. pf, das Kind fatt 
füttérn , saturare infantem. 

Напитати, ам, у. pf. erfragen, ex- 
quiro, exploro. 

Напиши, пијем, v. pf. коме, $цїгїп= 
fen, propino. 

Напитисе , пијемсе, v. r. pf, fih vol 
ttinfen , inebrior. 

Напишавање, n. Daê Хиђатнеп, 
Напишаваши, ам, у. impf.) апрагпеп, 
Напишати, ам, у. pf. mejendo 

impleok 

Наплатак, тка, m. Ме Bogenfegmente 
am Rade, rotae partes. 

Наплатиши, им, у. pf. род auŝzablen, 
ехзојуо. 

Наплашитисе, имсе, у. г. pf. fih bes 
гефпеп , invicem solvere debita. 

Наплаћ вање, n. Da8 Bollends ғ zahlen, 
exsolutio. 

Наплаћивати, ћујем, v. impf, Бејађг 
[еп , ехзојуо. 

Наплаћиватисе, ћујемсе, у. r. impf. 
fib бегефпёп, exsolvere mutua debita. 

· Наплести, етем, v. pf. з) anflehten, 
adplecto, attexo. 2) 900 anfleġten , 
contexo. 

Наплет, m, да$ Angeflehte, super- 
textum, 

Наплетање, n. Daê Anflehten, adnexio. 
contextura. 

Наплетати , лећем, v. impf. anfledhs 
fen, attexo. 

Напливати, ам, у. pf} anfġwimmen, 
Напловити, им, V. pf. f паїаге coepi. 
Напъувати, љујем, у. pf. ай{ререп, 

conspuo. 
Напнигуша, f. ме Kehlaufólaferin, in- 

tenirix gutturis _ (бабгафотуотад!= 
(феб Bort) напнигушо крекетушо ! 
курвина магарицо (говорио pak 
жаби, кад су се псовали. сі. седмо - 

крак). 
Напо (0. i. на но), auf halbem (Wege 

u. dgl), dimidia (via). 
Напод ногу, abwärts, deorsum. 
Напојити, им, у. pf. tränfen, do bi- 

bere , potionem. 

Н2појница, f. der Trunf; das Trinë: 
geld, congiarium, munusculum. 

Напола, şur Hälfte, dimidia parte. 
Наполица, f. ein Gefhäft (Vertrag) gur 

Hälfte, opus dimidiatum. 

Наполичар, m. еіп Contrahent auf die 
Hälfte, qui dimidiam partem pactus 

est, А 

Наполичење, п. Daê Miethen auf die 
Hälfte Ertrag, pactum dimidii. 

Наполичиши, им, у, impf. aur да ее 
ппе еп , pacisci dimidium lucri, 

Напоменутши, нем, у. pf erinnern, 
monco. 
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Напомињање, п, dag Сети, admo- 
по. · ; 

Напбмиаши, њем, у. impf: erinnern; 
moneo. 

Напомол (на помол), im Хпаећфее, in 
conspectu: кад бисмо на nomoa Бечу, 

Напон, m. die Blüte des Зете, flos 
aetatis: сад је у највећем напону 
(н. п. момак). 

Напопасти, паднем, v. pf. кога, ans 
falen, nidyt ап$[а{їеп, aggredior, teneo, 
кш für fih, abgefoudert, separa 

1m, 

Направа, in gerader Qinie, opne Ит; 
meg, recta. · 

Направити, им, (у Сријему, у 
Бан.) уде начинити ) 

Направитисе, имсе, (у Сријему, у 
Бачк. и у Бан.) угде начинитисе. 

Напрасан, сна, но, | айр, р'аесерѕ х 
Напрасиш, та, то, човек, смрт: 4 
Напрдеши, џдим, (Pec.) vide нап | 

Бети. * r 
Напрдивање, й, das Chwägen, nugae 

(narratae). 

Напрдивати, дујем. у. impf. dahers 
{фтабеп, ЃаЬиіог. МА, 

Напрдити, им, (Срем.) vide напр» 
еши. у \ 

Напрђети, напрдим, у. pf. (Ерц.) ans 
fargen, vollfarşen, crepitu impleo. | 

Напрегнутуисе, неусе, уде,напре- 
Бисе а р " 
„зору C H ЖЕЕ, ге A 
Напредак, шка, m. 1) у напредак, 

іп Зцёипў: inposterum. 2) Det Sorts 
gang, progressus: срећу и напре- 
дак! 

Напредан, дна, но, gute ог!{фгїе 
тафсир , bene succedens (labor). 

Напредање , n. Dûê Anfpinnen, рено. 
Напредати, ам, у. inpf. anfpinnen, 

пепдо раго. 
Напредовање, и. баё Зофгееп, 

progressus, 

Напредовати, дујем, v. impf, forts 
fhreiten, progredisr. 

Напрезаве, n. даб anpaltende та» 
chet, risus solutus. 

Напрезатисе , ежемсе, у. т. impf. fid 
ап ес Uthem lamen, risu solvi. ' 

Напреламати, ам, v, pf. апбтефеп in 
Menae беефеп, frangendo paro. 1 

Напремӣсе, gegenüber vor fih би, е 
regione prae se: погледај де напре- 
масе, не видиш ли ми ђе оваца. 

Напререзивати, зујем, у. pf. in Prens 
де о фис еп, dissecando paro, 

Напрести , едем, у. pf: in Wenge ans | 
{рй , пепдо paro. 79 | 

Напрећисе, (говорисе и напрегиу- 
тисе) прегнемсе, у. r. pf. напрегао, 
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се од смија, fih auper Athem lahen, 
тїзї solvi, i 

Напречац, 1) auf der Stele, confe- 
stim: умоъо напречап. 2) in gerader 
inie, recta: овуда је напречац. 

Напржити , им, у. pf. in Menge röften 
(їп Samal, frigendo paro, | 

` Напријед, (Ерц.) voras, voran, prae. 
" Напрссити ; uM, у. рё. anbetteln, guz 

fammenbetteln , emendico, 
"Напротав , wider, gegen; contra. 
Напрстак, тка, m. Der Fingerhut, mu- 

nimenteza digiti. 2 
| Напрпшти , им, у. pf. aufladen, im- 

pono humeris. 
| Напршишисе , имсе, v. r. pf. (iY #0: 

mit beladen, onero роте а 
`Напрһиши, um, v. pf, ш. j. усне, die 
l Sippen aufmegfen, protendos. 
‚ Нәйрййитиҥбсе , HME , "у. т, pf. Die бїр» 
„> ҳе ацјтретјеп , labiis, protentis {lere 

В iráscih E E T a a 
" Напуаши, ам (и напушеџ), у. pf, (ай: 

feiten) anfarzensy ођие ©егаи{ф, ven- 
tis impleo. БТА 

| Бапукаоушла, ло»анј оси, leë, 
° TIINOSUS, i Ў 

'Напукнути, нем, vide напући. 
Напунити , им, у. pf. 1) ап ен, im- 

pleo. 2) [адеп (Ме Flinte, Kanone); 
`impleo. 

"Напунитисе, имсе, у. г. pf. 901 wers 
Den, impleor. 

Напупиши, пи, у. pf. ;, B. шума, 
Knofpen бреѓоттеп, ausfhlagen, gem- 
mas protrudo. ) 

"Напустиши, им, у. pf. з) geben Iaf: 
(еп, permitto: напустио говеда, me 
разбукала сијено. 2) [oêlaffen, wors 
aufpegen, immitto (псе). 

|Напутити , им, ү, рї, кога, anweifen, 
· viam monstro. , А 

|Напући (говорисе и напукнути), пук- 
нем, у. рї. [еф merden, rimas duco. 

| Напућивање, n. раб UAnweifen, 211161: 
ten, iuductio, | 

| Напућиваши, Кујем, у. impf. anleiten, 
iuduco , moustro viam., 

| Напуһитисе, имсе, у. r. pf. |фтоеи, 
` акоЏеп, succenseo , ïratus sileo. 

Напуштање, n, das Qoslaffen, immis- 
|. 510. 
|Напуштати, ам, у. impf. (oêlaffel , 

immitto. 
|Напушћање, n. vide напуштање. 

| Hanymhama, ам, vide напуштптатпи. 
|Нарав, f. (у Сријему, y Бачк. и Бан.) 

по die Gemüthart; раб аб ев0, indoles. 
cî. Һуд. 

|Нарадити, им, ү. pf. fertig maten, 
= absolyo. - +} 

Нарађаши, ам, ү. pf. род angebären, 

Ты 

Нар 456 

gigno unum ex alio: нарађала goce 
та синова, — цару војника. 

Нерамав, мка, ш. eit Würdel, fasci- 
culus, н. п. прућа, ein Bund псе 
fovie! man auf cinmal на раме aufs 

fadet). | 
Нарамивање; n. Daê (ein wenig) Hinten, 

claudicatic. ђ 

Нарамивати, мујем, у. impf. ein menig 
рп еп, claudico. | 

Нараниши, им, у. pf. füttern, pasco, 
nutrice 

Нараст, f. die Begattung des Habns, 
coitus galli, 

Нарасши, стем, v. pf. епрафјеп, suc» 
сте5со, 

Карастнити , им, у. рї, беда ен (vom 
(5ейид?ї), соео (де avibus). 

Нарашта], то. Die Generation; садаше 
њи, баё [«бейбе Зе ок, qui nunc 
vivunt, aetas nostra. 

Наредба, f. Ме Xnordnung, mandetum. 
Наредити, им, у. рї. anorònen, mando. 

Наређаши, ам, у. pf. in Reihe ftelen, 
reiben, ех ordine pono. 

Наређивање, n. баё Хпогдпеп, mar- 
datio. 

Наређувати, Бууем, у: impf. anord- 
nen, mando. 

Нарезати, ежем, v. pf. 1) атфие еп, 
scissuram facio. 2) anfneiden, scin= 
dendo paro, e 

Нарезивање, n. dag Мијфпетен, аѕсіѕ- 
sio, 

Нарезивати, зујем, у. impf, anfhneis 
den, ascindo. 

Нарескати , ам, dim, Y. нарезати. 
Нарећи, ечем, у. рї. gudenten, апшеј 

nen, destino. \ 
Нарицање, п. 1) баё Эшфепеп, desti- 

natio. 2) рад Зе адеп eines ЗорЕсп, 
паепіа. cf. нарипаши. 

Нарицаши wiemy уў шарё. 1) gudenz 
Реп, Бейїтїпёп, destino. 2) einen 200» 
ten beflagen, ччеїог де mortuo, cf. 
тужити. 

Нарнуши, (на-рнути, [(наъонути), 
"нем, у, рё н. п. нарнули пси, ђеј= 

На belen (шепп der Feind gang nahe 
ift), latro vehementer, 

Народ, m. раб Bolf, gens, populus , 
natio. 

Народитисе, имсе, у. г. pf. in Mens 
ае geboren werden, ептафіеи, nadje 
графтеп , succresco. 

Народни, на, но, (једни, ссобито 
сељаци, говоре народњи, ња, 
"ње) 9$0[ф$+, populi, nationis- 

Нарочишо „| augdrüdlih , plane, de in- 
Нарочно, f dustria 
Наругашшисе ,амсе, у. рї. коме fpotten, 
„Шао. 
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Наружити, им, v. pf. befġimpfen, 
ignominia adficio. | , 

Наруквице, f. pl. 1) die Armbänder, 
armillae. 2) die Armbänder des Prie- 
ferê , armillae sericeae sacerdotis At- 

TOYPYOÍYTOS. ( 3 

Нарумениши, им, ү, pf. roth јфипиг 
fen, fuco, 

Наруч, f. Ваё Reihen (gum Gebrauch, 
geaen Rüdftelung 08 nûmlihen Ge- 

| genftandes), commodatio: узео y на- 

уч; не може човек ни наручи Ha- 

ћи (н. п. у рђаву комшилуку). 
Наручашисе, амсе, у. г. pf. fih fatt 

mıftaamalert , coena saturarı. 

Наручбина, f. vide наруџбина, ; 
Наручивање , n. раё Beftelen, consti- 

.tutio. 

Наручивати, чујем, у. impf. БеђеЦеп, 
committo. 

Наручити, им, ү. pf. БейеПеп, come 

mitto. 

Наручје, n. Der Sof, sinus, $, 8. у 
ва ручју, auf den Armen, in brachiis. 

Наручније (comp. у. на руку), тере 
ап der Hand, bequemer, commodius. 

Нарупбина, f. Beftelung, beftelte Ar- 
peit, res constituta de industria, non 

facta dubiae venditioni. 

Нарушити, им, v. pf. verlegen, verun:= 

кепиаеп, polluo : 
„Црепом покривену, 
„Праом нарушену; 
„А моја би мајка 
„Јутрошњицу пила, 
„јутрос донешену, 

„Штитом покривену, . 
„Швећем нарушену — 

Насад, m. а) Die Srüteņper, Die man Der 
Henne unterlegt, ova supposita galli- 
пае: 

„За вуруном дванасада јаа Рага 

2) cf. ырма). а ће" 

Насадити, им, уг ЖЕ. 1) кокош, Der 

Henne Syer ип саеп, impono galli- 

nam ovis, 2) Фатреп zum Uusdrefhen, 
praeparo frumentam triturationi. 5) auf 

Den Stie! anftecen, insero manubrio. 

4) воћа, шљива, in Menge plangen , 
sero. 5) лађу, feitern, impingo 

Насадитисе, дисе, У. F. р!. N. п. ла-~ 

Ба, îhcitetn, їп arenam impingo nayim. 

Насађивање, n. 1) dag ијсвец, der 

Henne, impositio., 2) der Garbenfhidht, 
paratio. )dag Anftecfen der Hade, in- 
sertio. 4) das Scheitern, naufragium. 

Насађивати, ђујем, у. impf. 1) die 

Henne, impono, 2) die Garbenfhidt, 

ргаераго. 5) аттефеп, швего. 4) fheis 

tern, frango, impingo navim. 

` Насађуватисе, ђујесе, ү. r. impf, m, 
и, лађа, ($10. 

Нае (52 

Насамо (на само), feitwärts, opne Betis 
gern, sine arbitris. i 

Насап, спа, m. der ифи, баё бег 
röle am Ufer. \ 

Насапуниши, им, ү, pf. ап{б{еп, ein- 
feifen , saponem illino. ГА 

Насатисе , cemce, vide насисашисе. 
· Наседање а (Рес. и Срем.) vide nacje- 

дањел/л» 5, ун РУЖЕ 
Наседаши, ам, (Рес. ре ) vide 

. х P Р 

насједаши. ûy o ese #21 У Жы) + 
Hage MIRR, uM, vT. pf. anfiedeln, col- 

осо. | 
Населишисе, имсе, у. г. pf. fih anfies | 

deln, commigro, { 
Насеље, п. част, што даје дома- 

Һин (по ебичају), кад сепресели у 
нову кућу. 

насјести. „ 
Насећи, сече 
насјећи. std 

Насецање, 
сијецање. 4 

Насецати, ам, 
сијецати. f ёг 

Насецаши , 
насјецати. 

Насести, седем, (Peg. и,Срем.) vide: | 

, (Рес. н Срем.) Vide 

Насијецање, n. (Ерп.) раб Anpanen, | 
ап5с15510. 

Насијецати, ам, у. impf. (Еру.) ans | 
Hauen, апѕсірдо. 

Насип, m. vide насап. | 

Насипање, n. Dag Хијфи еп, абизјо, 
Насипати, ам (и насипљем), у. март. | 

anîdittfen , абипдо. 
Наспрање, n. Daê Во фефеп, conca- 

catio. 

Насираши, ам, v. impf. ор фефен, | 
сопсасо: Ејвала ти мени: ову ши 
скидам, ту ши насирам , [аде der 
Gefpiele, Der fih bhönifh unterwirft 
(indem er die Rappe abnimmt). 

Насисашисе, самсе, у. г. pf. fi vol 
faugen, sugendo satior. 

Hàcamumu, им, у. pf. {ûftigen , saturo. 
Насједање, n. (Ерц.) з) Daê ©Sifgenbleis 

ben (des Фів) auf einer ©Sandbanf 
adhaesio navis in syrte, 2) баё Unlauz 
fen, AnfhmweNen (eines gepreften Mus- 
telg) , circum pletio, (?), inflatio, 

Насједати, да, у. impf. з) н. m. лађа, 
figen bleiben (vom ©dMiffe), insidere 
arenae. 2) rund Бегиш anlaufen, inflor 

circumcirca. 

Насјести (говорисе и насједнути), 
сједе (и насједие), у. pf: (Ерп.) figen 
bleiben (vom Сфује), insidere arenae. 
2) anlaufen , iuflor. 

Насјећи, сијечем, у. pf. (Epy) 1) апе | | 
80, з) anpauen in Menge, раиеп , а 

саси Paro, 



' 455 Нас 

Насјећисе , сијечемсе, у, r. pf. (Ерп.) 
fih fart hanen, fih anbauer, satiatus 
sum саейепдо: 
„Турски сам се глава насјекао — 

Насјецати, ам, v. рї, (Ерп.) anbauen 
(000), secando paro. 

' Наслагаши, лажем, у. рї. апіфіфѓеп, 
sterno. | 

Наслагашисе, лажемсе, ү. т. pf. Пф 

фо апјфуфееи (апејјеп), cf. овлизо- 
тпине. 

Насладити, им, у. pf. ergéfen, oblecto : 
насладио сам руку на њему. 

Насладишисе, имсе, у. г., pf. fih er- 
gen, оріеёбо 

Hire МАКЕ н ње.“ 
Наслањаши , ам, удечнаслоњатши, 

Наслати, нашљем (и нашаљем), у. 
pf. 1) кога (на mmo), зџіфіфеп, mit- 
то ад -: наши ми каква муштери- 

ју да продам свиње. 2) genug {фіз 
сеп, mitto satis. 

Наслон, m. bededter Gang, 
tectum suffultum. 

Наслониши, им, 

Shoppen, 

v. рї, anleþhþnen, in- 
chno. | | 

` Наслоњање, n. Daê Anlepnen, ассіпа- 
tio. | 

Наслоњаши, ам, у. impf, ап[ерпеп, 
aċclino. 

Наслужиши, им, ү. рё н. п. чашу 

вина, дассеіфеп, credenzen, ministro. 
Наслушити , им, у. рї. етрторђефеен, 

єсабпеп, ominando аззедпог. 
Наслушатисе, амсе, у. pf. {i fatt 

þören, auscultando satior. 

~ 

Насмејатшисе , јемсе, (Рес. и Срем) 
= 

vide насмијашисе. 
Насменушисе, немсе, (Рес. и Срем.) 

vide насмјенутисе. 
Насмијатисе, јемсе, у. r. pf. (Ерп.) 

ашафеп, adrideo. 
Насмјенутисе, немсе, у. r. pf, (Еру.) 

гафе(п , subrideo. 
Насолити, им, v. pf. 1) eiufaljen, sa- 

lio (заШо.), saliendo paro , н. п. дос- 
ma рибе. 2) falzen, salio, sale cons- 
pergo, н. п. сланину. 

Насдчиши, им, у. pf. еїпгйїфеп (einem 
eine Braut), suadeo ducendam. 

Наспаватисе, амсе, у. рї. L fatt 
Наспашисе, спимсе, у. r. pff {‹Ф[а{еп, 

satis dormisse. - 
Наспеши, пе, (Рес. и Cpem.) vide Hac- 

пјети. _ 
Наспјепш, nje, у. pf. (Ерђ.) коме што, 

plóglih guffofen, praeter spem. acci- 
dit: нешто му наспје. 

i Наспориши, им, у. рї. gedeihen таг 
| феп, ergiebig maen, prospero, diu- 

turnam reddo: да Bor наспори, 
_Насрёдин (опа)*, m der Gulenfpiegel, 

езера esser 
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nom. propr. hominis lepide ineptien- 
tis. 

Насраши, серем, у. рї. оофефеп, 

сопсасо, 

Насред, mitten in — in medio —: на 
сред куће, насред села иш. д 

Насркашисе, срчемсе, у. г, рї. іф 
апіфійсеп, зогђепдо satior. 

Насрнуши, нем, у. pf. drüber Бекја!= 
Деп, cum iwpetu impingo. 

Насршае, n. раб Herfalen über get- 
1288, impetus. 

Насршаши, срһем, v. impf. über се 
was þerfalen, cum impetu aggredior. 

Наставак, вка, m. der Unfag, адјип= 
ctum, 

Наставање, n. рад Abfteigen, Wohnen, 
deversorium habitatio. 

Наставаши, ам, v. impf. abfteigen, 
wobnen, deverto , habito. 
ас биши, им, у. pf. 1) anfegen, Віп= 

кијебеп , адјапсо. 2) н. п. казан, dern 
Keffel, über раб Feuer fegen, impo- 
no А зарегропо. 

Настшављање, u. 1) daS Јијевеп, ад. 
junctio. 2) Daê Drüberfegen, superpo- 
sitio, | | 

Настављаши, ам, v. impf. 1) anfegen, 
ап сфеп, adjungo. 2) казан, übers 
беше feen, superpono. 

Настајавање, n, die Auffidt, inspe- 
ctio , attentio. 

Насшајаваши, ам, v. impf. die 209 
dÎ führen, абепдо. * 

Настајање, в. 048 Heranfommen, ad- 
ventu Ria 9% : 

Настајати je, у. паре. anfangen, 
„„ Фе # 3 

Настајаши, тојим, у. pf. Die Yuffie 
= fühtef > аКепдељтад5!о. 

Настшати ,(гсворисе и настануши), 
"танем Эмер. beginnen, бетре от 
men, адуепло: настала година, зи- 

ма, љешо, мјесец, дан; владање 
чије и ш. д. 

Насшојнин, m. der UAuffeher (5. B. Беј 
den Cdweinen), qui attendit. 

Насшуп, m. der Anfall (der Хтапеђен), 
impetus , tentatio, 

Наступање, n. рав Darauftreten, cal- 
catio. 

Hacaynamn, ам, у. impf. Drauf treten, | 
calco, ; 

Наступиши, им, ү. рї, Drauf treten, 
сајсо. 

Насукаши, учем, у. рї. н. п. пијев 
(и maoro цијеви), ацтіпдеп, agglo- 
тего. y 

Насумпе, auf бета евро, 
погодио насумце. 

Насупрот, entgegen, contra. ! 
Насусреш (на сусрет), 1) in entgegene 

2 

temere: 
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gefegter Rihtung, ех opposito. 2) eyt- 
gegen obviam. сЁ. сусрет, | 

Насути, спем, у. рї, anfhütten,. af- 
fundo. \ А 

Насушити, им, у. pf. іп enge Drs 
теп, іоггео. Bi J 

Натакање , n. Dag Gingieffen, infusio. 
Hamarama , шачем, у. impf. еіпіеп= 

fen, infundo. 

Натаћи (говорисе и нашавнуши), ак- 
нем, у. рї. anfpiefen, figo. i 

Натега, f. c namerom, fnapp, mit 
Mühe, faum, vix, anguste. 

 . Der Heber, siphoو ف

Натсгачица, dim. y. Hameraya. 
Нашегљај, m, ein ©@ф[и@, Trun, potio 

semel hausta. Ф наа" 
Натшегнути, у. pf. anziehen, attraho, 

adstringo. 
Натежипа , f. dim. 9. namera еу 
Натезање, n. г) dag Anziehen, as 

ctio. 2) ђав Anftrengen, astrictio, 3) 049 - 
Епарре Reben, vita indiga, misera, 

Натезаши, ежем, у. impf. з) апџеђеп, 
adstringo. 2) Ёпарр auŝřommen, par- 
vo (anguste) vivo, 

Натезатисе, шежемсе, у. impf. {i4 
anftrengen, contendo, 

Нашентати, ам, v. pf. verleiten, ten- 
to, induco: који га ђаво namenma 
на шо? ef. навратити, навести. 

Натерати, ам, (Рес, Cpe) vide 
наћерали у atu б Phea ан 74 ; 

Натератиоё, амсе, (Bgc. Срем. ) 
yide наћерашисе Bon ~ 

Нашеривање, цё /( Ре ее): ie eine Gingwette 
nakepmames а Cim irs” 3a cantu, 

PYM, Натеривати, р ( Pec. и Срем.) 
vide наћеривати. ае: лег ~ 

Натериватисе, рујемсе, (Рес. иСрем,) 
vide наћеривашисе. zee tora 

Натискати, ам, v. pf. еб 1п- 
farcio. / 

Натискивање, п. раб Hinandrüden, 
protrusio, 

Натискивати, кујем, у. impf. папе 
drücfen, protrudo, 

Натискиватисе, кујемсе, у. г. impf. 
за ким, fid аијтафеп, ипо einem пафг 
fegen, insequor. 

Натиснути, нем, у. pf. n. n. лађу на 

воду, binandritcfen , ргоћгидо. 

Натиснутисе , немсе, у. r. pf. за ким, 
етет пафјевеп, insequi aliquem, 

Натиціње, n. Daê Unfpieĝen, fixio. 
Напшцати, ичем, у. impf. anfpieĝen, 

figo, 
Наткривае, n, da Zudeden, conte- 

спо, 

Наткривати, ам, т. impf. oben ф006 
den, desuper coutego, 
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Наткрити, ријем, у. рё, Yon oben gus 
deen, contego desuper, 

Натноварити, им, у, pf. beladen, опего. 
. Натопити, им, у. pf. а) | Menge 

5 {h4melgen, доо. 2) anfhmelzen (рисф 
Schmelzen befudelľn), liquando- maculo. 

Натопрчитисе, имсе, у. r, pf. anlaus 
fen, incurro: који трчи, он се Ha- 

_ топрчи. | 
Наторити, им, у. pf. апті еп, ster- 

cus facio (vom Bieb). cf. шор. 
Наточити, им, ү. рї, einfhenfen, in- 

fundo. 

Hamnésame, n. (Рес. и Срем.) vide name 
пијевање. Кеј 

Hamê ћу Вас» и ‘Срем.) vide 
натпијевати. 

Натшпеватши , ам, (Рес. и Срем.) vide 
нашпјевати, 

Нашпеватисе, амсе, (Рес. и Срем.) 
. vide натпијевашисе. 
Натпиздак, стка, m. ein Theil des Une 

terleibs (Benusberg?), mons Veneris. 
Натпијање, n. die Trinfwette, sponsio 

bibendi. aji 
Напшијаши , ам, v. impf, ди Shanden 
у trinten, vinco bibendo. 
Натпијатисе , амсе, v. r. impf. eine- 
изе eingehen, contendo biben- 

о 

Наппијевање, п, (Ерц.) die Gingwette, 
und Der Gieg im Gingen, sponsio aut 
vıctoria cąntus. 

Натпијевати, ам, v. impf. (Ёрп.) im 
°` Gingen übertreffen, vinco cantu. \ 
Напшијеватисе, амсе, у. г. impf. (Ерц.) 

eingehen, contendo 

Натпис, m. die исі, inscriptio. 
Натписати, ишем, у. pf. 1) Drauf 

fhreiben, inscribo. з) іт Sgreiben 
übertreffen, scribendo vinco. 

Натписивање, n. 1) dag Drüberfhreie 
ben, inscriptio. 2) дав Uebertreffen int 
©фгеібеп, victoria scripturae, 

Натписивати, сујем, v. impf. ту übers 
fhreiben, inscribo, 2) im Góreiben 
übertreffen, vinco scriptura. у 

Натписиватисе , сујемсе, у. r, impf. 
eine Shreibewette eingeben, certo scri- 
ptura. 

Натпити, пијем, v. pf. ји Shanden 
trinten, vinco bibendo. 

Натпишавање, n. die зене, spon- | 
sio mejendi. 

Наптишавати, ам, v. impf. überpiffen, 
vinco mejendo. 

Натпишаватисе, амсе, у. r. impf. eis 
пе Pifmwette eingehen, sponsionem fa- 
cio mejendi, 

Натпишати, ам, у. pf. ибегр ен, vins || 

со шејецдо. Li 
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· Натпјевати, ам, у. pf. (Еру.) йбег{їп» 
gen, cantu vinco, 

Натприповедати, ам, (Рес. и Срем.) 
vide натприпови]едати. 

Нашприповиједати, ам, +. pf. (Ерц.) 
im Оза еп übertreffen, vincere nar- 
ratione. 

Натпричајпи, м, yide 200, повије- 
лап оф 
Е, ) vide разб 2) do, што 

жене у at пуш кораш с гор- 
њега spammaa (ошкала сам једну 
натру, или двије). 

Натраг (0. i. на mpar), итий, retror- 
sum. 

Нашрагођа, та. дет ricfmûttê деђег, re- 
` tromeator (де cancro) : 
„йурвин натрагођа — 
Натрашкс, rüdlings, retrorsum; тй» 

Wûrf$, retrorsum. — 
Нашргаши, ам, ү. pf. in 9 pfi 

Чеп, decerpo. 
Нашрен к, m. добро натрвен и 
чврст сомун (у Србији и у Босни по 
варошима), eine Arf TA A paz 
nis genus, АЙ, 

Натрица, f. dim. 9. nampar ر 
Натркивање, п. рад nlaufen, incur- 

S10. 1 

Нашркиватши, кујем, у. impf. anlavs 
fen, incurro. 

Нашрљаши, ам, у. рї. reiben, anreiz 
ben, aflrico. 

Натрољати, ам, у. pf. н. п. пун шур, 
onomatop, (iherahaft) cum strepitu con- 
caco. 

Натфпаши, ам, у. pf. апфйп{еп, асси- 
mulo. 

Натрши, рем, натръо. v. pf. in Mens 
де anreiben, scindo а 

Нат; Битир y Я мсе у: 

зишисе е ш н 
се а 72 

Натрунић е j (7. 

“einwerfe (її. зБ ец е tu 
Натруо, рула, ло, angefault, арра 

tridüs. 

Натрч на npu (одговорио циганин, 
или циганка, кад су га питали, Ka- 
ко ће му нађести име Бешетшу).. 

Натрчавање, n. vide натркивање. 
Нашрчавати, а ам, vide натркиваши. 
Натрчати, чим, у. pf. 1) anlaufen, in- 

curro. 2) anlaufen, offendo. 
Нашужиши, жи, у. pf коме, Drängen, 

urgen "(йг 9тогрб ите). 
Натура, f.. das Nature, indoles, cf. 
E R уд. : 

Нәшурање, n. vide наба ивање. 
| Нашурати, ам у у. МАТ. vide naba- 

_ цивати. 5) у. pf. vide набацати. 
|| Нашуратши 7 им, ү. рї. үйе набалиши, 

лажат. aa af fa m . 
/ % 

/ f 
СА 
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Нашуритисе, имсе, vyr. pf. f dran 
тафеп, accingi. КИ, 

Нашушкати, ам, йе дршкапти. 

Нашући, учем, у. Pi. # їп Menge ftof- 
fen, (адеп, macto, contundo. 2) н. 

п. капу на главу, fet аитафеп, figo. 
5) mit Mübe Бегандбипдеп, (etwag 
flecht gefhriebenes), extundo. 

Нашућисе, учемсе, v. r. pf. {i4 vol 
anfreffen, перјео ventrem. 

Натуцање, n. da Herausbringen, ex- 
tricatio. 

Натшуцати, ам, у. impf. ا Bets 
auŝbringen , vix eruo. 

Наћање, n. vide ноћивање. hry пуну у а 
Наћати, ам, vide ноћивати: 
„зна Кадрија Бе наћа галија — 

Наћве (nahen), f pl. der Вго тод, Bads 
trog, alveus panarius. 

Наћерати, ам, у. pf. (Еру.) 1) þinan= 
treiben, за: 20. 2) БРО, К, 

Наћерашисе , амсе, v. r, рї. (Ёрц.) н 
кога, аптабгеи, invehi. 

Наћеривање, n. (Ерц.) 1) das Hinans 
yee": adactio! 2) da Nöthigen, ad- 

3) Daê Anfahren, invectio (їп 
e 

Керивати, рујем, v. impf. (Ерц.) 1\ап& 
treiben, adigo. 2) пбёрідеп, adigo. 

Наћериватисе, рујемсе, у. г. fi. (Epu) 
anfapren, invehi. 

Наћи, нађем, v. pf. finden, invenio. 
Наћисе, нађемсе, у. r. pf. 1) {ih befin= 

реп, sum: нашаосе у чулу; 
„»Смиљанићу ! домадер се наби — 
2) нашло се дијете, ди: Welt fome 
men, nasci: 

„У мог сина слијепца Гргура, 
„У њега се мушко чедо нађе ЕЕ. 
Наћулити, им, у. рё m. j. уши, (рі 

gen | arrigo. 

7 Hàyaumn, им, ve pf.-Böfes zufügen» 
malo afficio. 

Наузнако, rüdlingg, auf dem Rüs 
Haj sra, 79) den, süupinps, yeda 
Наук, ш. 1 die ертеу е Ünterridt, 
Наука, f. Ени 2) шо је наука, 422/274 

dag ift (піфЕ natürlihes Hedürfnig, 
fondern ) Ungewoh:iheit, consuetudo „ 
аззпе а о, 

Наумити, им, 
decerno, 

Наусниџа, f. Der Feimende @©‹фпитбатг, 
lanugo in labio superiori: тек му се 
mpraa наусница. 

Научити, им, v. pf. 1) lehren, doceo : 
научио га писатпи. 2) lernen, disco šã 

ваучио књигу; научио писати. 
Научишисе, имсе, у. г. pf. 1) lernen, 

ад 41500 : 2) fih аетоббпеп, assuesco. 
Нафа “, f. потрбушина од AHCHYE 
коже (вод ћурчиа), die Sal late 

у. pf. fiġ vornehmen a 
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eines Зифеба[ав, pellis vulpinae pars 
quae ventrem tegebat. 

Начсти, чнем, Spf. апіфпеібен (Brot), 
nei do anğûapfêt (Wein), aperio ; (фе1> 
deg б{їегг. апдбијеп), delibo. 

Начешитисе, имосе, у. r. impf. {ih 
Drûnaen зц etwas, сопсигго (ad viden- 
dum quid): 

„Сви се Турци онђе начетили, 
„Те гледају свешишеља Саву — 

Начечитисе, имсе, у, r. pf. fih berbeis 
drängen, сорситго. 

Начешљати, ам, у. pf. {п Menge ane 
zupfen, Пас E раго. 

Начин, m. die Urt und Weife, ratio. 
Начи їниши, им, у. pf. тафеп, facio. 
Начинитисе, имсе, у. r. pf. fih ди её: 

wag тафеп, fidh ftellen, simulo. 
Начињање, n. dag Ungänzen, delibatio. 

Начињаши, њем, у. impf. апдашен, 
деЦро. 

Начичкати, ам, у. р} anftopfen, andäm: 
Начкати, ам, у. pf. fmen, aggero. 
Начудитисе, имсе, у, r. pf, іф genug 

wundern , satis miror, 
Начупати, ам; у. pf. апрћисфен 

десегро. 
Начути, чујем, у. pf. etwas и. D 

befommen, inaudio. 

S 

zanff, uxor rixosa. 
Наџак“, ш. Art Keule, clavae genus. 
Наш, ma, me, unfer, noster. 
Нашалитисе, имсе, v. r. pf. 1) ein we- 

nig {феггеп, subjocor. 2) fih fatt [фет 

еп, satis јосавита е$5е, 

Нашєташисе, амсе, у. r. pf. {i ап: 
{ра геп, satis атађијаззе, 

Нашибати, ам, у. pf. ein wenig mit 
Ruthen reihen, virgis tento. 

Нашивање, n. dag 21 ппађеп, adsutio. 
Нашивати, ам, у. impf. аппађен, ad- 

suo, 

Нашинац, нца, m. бее Рај ЖД ostras, 
Нашилшики, ои нашки Set ane 

Hamama, шпијем, у. 
adsuo. 2) аплађеп (їп Menge), suen- 
do paro, 

Нашви, in unferer ©ргафе (4. d. unfrifh), 
nostra lingua. 

Наштампати , 
cudo (prelo). 

Наште срца, auf den nüdhternen Mas 
qen, jejunus, 

Hammana , f. Der Зићапо, ба man noh 
niht3 дедејјеп поф getrunten Dat , je- 
junitas. 

He, 1) піфё, non; піфё, пе: не дирај 
у то; He Ha дијете ; не дође и m. д. 

2) їп der Зијапитепјевинд uns, in-, 
& 5. неопран, ненуван, неслан, 
и п. д. А 

ам, у. рї. отифеп, ex- 

wos Sha HeLa воду нела, 

f. eine боје Frau die gerne Неваљ&лшшина; f. f Unbraudhbarfeif, in- 

Pf. 1) EYE 

Неб. Hes {бо | 

Сова на, де: рами, coelestis. 

Не бйло me! не било me мајци! раб 
Dih der Gudgud! abi in malam rem, 

Неблагодаран, рна, но, (у Сријему, 
у Baun. и у Бан. особито по sapo- 
шима) нпђапбаг, ingratus, immemor 
beneficii. 

Небо, g N) um: Ha небу, 
im а ош BSS imme 
2) Der Himmel на АНЕ Thronpim= 
те), coelum. 3) der Gaumen, palatum. 

Нёбо]азан, зна, но, $, B. дијете, ein | 
Kind, das fih niht vor Drohungen | 
фес, infans nili curans minas ра- | 
rentum. 

Небојша, та. 1) einer, дет vorgibt, niht 5и | 
fürchten, der furdhtlofe, qui nil timere 
se simulat. Небојшу најприје пси ује- 
ду. 2) Небојша кула у Бијограду. 

Небрат, т, Unbruder, поштајег, 

Небрига, m. Hang ohne Gorge, homo 
nihil carans. 

Небројени ; на, HO, н. п. небројено бла- 
го, umäblbar, RE 

Нева, f. hyp. у. невјеста (2): 

„Над воду се надводила — 

Неваљалсшво, n. }die Nihtsnubigteit, 

utilitas. 

Невалао, ъала, AO, nidtşnige, lebt, 
inutilis. 

Невен, m. Ме Ningelblume, A 
officinalis Linn. 

Нсвенов, ва, во, н. п. лист, Yon Det 
calendula officinalis Linn. 

Нєвера, f. (Рес. и Срем.) 8 Мо та 
Неверан (невсран), рна, фина и 

Срем.) vide невјеран, ње 
Ен стер jA (Pag и, ) vide 

вјернике + 464" [пл pertas 
Нсверийцё, чије, н нос 

јерница47+ ›<- 
унй весео, села, 7 ; le сацгід, 

т О е${1її5.» 

Невесиње, р. 1) поље у Ерцеговини. 
2) село у том пољу. Невесињскӣ, 
ка, ко, von Невесиње. 
„Књигу пише беже Љубовићу 
„у лијепу селу Невесињу — 

Невеста, Ж (Pec, и Срем.) yide не- 
вје cma. 27 rm- Уе 27 f 

Невестин, на, б, у үп Ыы vi- 
de невјестин ya 

Неовестински, ка, K “Bog му 
vide невјестински. э УМРУ, = „И 

Невестица, |. dim. yy невест 
Нсве шт, та, ‚ (Рес., m Срем.) vi- 

йе HEB] CIT, A) 277 
Hern довИ4 ‚на, но јачи 190» 

you man nishe cinmal etwas geen o 
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unyorgefehen, invisus, non visus, impro- 
visus : сачувај ме Боже биједе неви- 
ковне. 

Невиђени, на, но, no nie дејеђеп, 
‘BON у15ц5. 5 

Невјера, f. (Ерт.) 1) Der (die) Зтештоје, 
` perfidus, perfida, 2) die Treulofigfeif, 

perfidia. 
Hesjepan (невјёран), рна, но, treulos, 

регідаѕ, ` : 

Невјерићи pam (Еру) Der Treulofe, per- 
jus. 

ү Н евјерница, f. (Ерп.) Die Treulofe, perfida, 
Невјеста, f. (Ерц.) vide млада. 
Невјестин, на, но, (Ерп.) Der невје- 

cma, sponsae. 3 
Невјестински, ка, ко, (Ерц.) 1) Draufs, 

bräutlih, nuptialis : 
„Па с ње скида руо Ђевојачко, 
„На њу meke руо невјестинско — 

2) аду. Баш Лћф, more sponsae. 
Невјестшица , f. dim. y. невјеста. 
Невјештп , тпа „ то, (Ерш.) Der её nidt 

vetjtebt, ип епо, imperitus. Од ne- 
вјешта и п*^ка плаче? 

| Невовање, п,,фав Фташбеђи, status 
sponsae. 

Невдваши, невујем, v. impf. Braut 
fenn, nubo, sponsa sum : 

· „Млого девовала, мало :невовала — 
Невоља, f. die Noth, angustia : 
„да невољу бабу воде 
„Кад ђевојке не наоде. 

Невољан, pua; ноў феђсӣпде, sollicitus, 
anxius. ) а 

Неврапт, m. eine Hrt оіегеёідеп 2617, 
Баз nur ftromabmwåärts gleitet, navigium 
quadratum secundo flumine labens. 

Неврсме, n. (Рес. и Срем.) vide неври- 
јеме. 

. Невријеме, п. (Ерц.) Ип;еіё, parum in 
tempore —: дошао у невријеме. 

· Нета, f. die за фе Grgiefung , educa- 
tio liberum delicata. 

Негда, einft, olim. 
Негдашња, ња, ње, einmalig, ebes 

` malig, pristinus. ` 
' Hero, fondern, verum. 
Негован, та. Mannsname, nomen viri. 
Неговање, п. даб за фе Erzishen, de- 

Ucata educatio. j i 
Неговаши, ryjem, у. impf. gärtliġ ers 

teber, educo delicate. 
Негода, та. ?апиёпате., nomen viri. 
Негода, f. Şrauenname, nomen feminae, 

| Неготин, m. Stadt ind бейипд an 2 
Gtunden von der Donan, und eben {0 
weit vom Timof. Негошинац (нца), 
човек из Неготина. Неготинка, 
жена из Неготина, Неготинска 
(Неготинске), ка, но, yon Него- 
TUH. сї. крајина. 
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Негош, m. 
Негуш, m. 

Неда, f. Frauenname, nomen ѓеципае, с 
Недарца, n. pl. dim. ¢. недрая ~ р 

Недаћа, Ё (als бфе рог) Ипдета бея 
ner! malus eventus : иди недаћо једна! 

Недеља, f. (Рес. и Срем.) vide неђеља. 
Недељица, f. dim, 9. недеља. 
Недељка, f. (Рес. и Срем.) уде Небе- 

љка. 
Недељко; т. (Рес. и Срем.) vide He- 

ђељко. 
Недељнӣ, на, но, 

неђељни. 
Недођија, f. (fomifh) раб Land Nim- 

merfomm , terra unde negant rediri: 
отишао y Недођију; нек иде у Не» 
дођију ! 

Недођин, ш. (вотуф) Stadt Nimmers 
tomim. 

Недозрео, рела, ло, unreif,, immaturus. 
Недоношче, yema, п. H. п. дијеше, 

теле, niht зц пре getragen, vor der 
Beit geboren, fetus praecox. Искри- 
BHO HOTE, һао шеле недоношче. 

WMannsname, nomen viri. 

(Pec. и Срем.) vide 

Недра, n. pl. (Рес. и Срем.) vide peapa езе? 
Недрага, f. eine ungeliebte Frau (vder 

auh Geliebte), amasia non cara. 
Недрагй, гога, т. der Unaekiebte, Unz 

iiebe, non amatus: г 
„Не дај мене мајко за недрага: 
„Волим с драгим по гори одиши, 
„Глог зобаши , с листа воду пити, 
Студен камен под главу мешати ; 
„Нег' снедрагим по двору шеташи— 
„Драга моја! јесил' се удала? 
„Јесам драги, али. за недрага; 
„Са недрагим и чедо родила — 

Неђеља, f. (Ерц.) 1): der Sonntag, dies 
dominicus , dies solis., 2) die Зей von 
einem -Sonntag зит andern, Die Woz 
фе, ћердоњаѕ , зер тада. 

Неђељица, f. dim, 9. неђеља. 

Неђељка , f. (Ерц.) Frauenname, nomen 
feminae. 

Неђёљко, m, (Ерц.) Mannêname, no- 
men VITI, 

Неђељни, на, но, (Ерп.): т) fonntägz 
li, diei dominici, 2) der Wohe, ћеђ- 
дота 15. 

Нежели, alê, quam: волим то, нежег 
ли ово (понајвише, у Сријему , Bauk., 
и у Бан.) cf, него. ` 

Нежењен, на, но, unverheiratet, ledig, 
liber, caelebs. 

Незаборављенӣ, на, но, мпуегде Пф, 
_unyecgeffen, inmortalis. 

Незван, на, но, мпдетијеп, поп тоса». 
tus. Незвану госту мјесто за Bpa- 
тлима, 

Незгөда, 0іе Unfuidfeit, impossibi~, 
litas , difficultas. 

? 
gmi. 
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Незгодан, дна, но, ји фин фђ, impos- 
sibilis ; þehwerliġh, difficilis ğ 3. 

пут, А 
Незгранан , nua, но, ипдеђодел, unge- 

hobbelt, impolitus, rudis. 
Н`здрав, ва, во, unaefund, insaluber. 

Н ‘sem, m.. der Шпјфиледетјођи, non 
gener. 

Назнабожац, шца, m. Der (den wahren 
бог Тел») Gott niht fennt, der Abgöt- 

"fer, ignarus Dei. ohe Звонимир 
незнабожац, и начини град 
Зворник на води Дрини, прије Ри- 
cma на 800 година (приповиједају 
по Зворничкој наији). 

Незнан, на, но, unbefannt, ignotus. 
Незнање, п. die Unwiffenheit, ignorantia. 
Нелзбоојенӣ, на, но, ипзађбаг, innu- 

merabilis: 
Неймар, m. der Baumeifter, der den 

Bau (die Mauruna) Teitet, architectus. 
Неимаров, ва, во, deg Baumeifters, 

агсп ес. 

Нелмарскл, ка, ко, 1) Фаште тека, 
architectorum. 2) nah) Ваште ека Art, 
more architecti. 

Непсказани, на, но, ипјад ф, ипацё» 
(ртефифђ , шепаггађ 5 , inefabilis , in- 
credibilis. 

Нејак, ка, ко, [фраф, debilis. 
Нејачак, чка, ко, dim, 9. нејак. 
Нејебица, f. (vox obscoena) Mangel ап 
Беата, defectus fututionis. 

Неједнак , ка, Ko, ungleich, inaequalis. 
Нека, 1) раб, auf Daf, ut: nogaj My, 

нека уеде; пошљи га, нека иде. 2) 
nur ju! пптеци, pergis ршеге ! 
А. Одоше говеда у ливаду. 
Б. Нека и, woraus erhellt, Daf нека 

ы foviel als das ббртї{фе neche (lab) 1. 
EKAA, ; „ЖЕ (А 72 Honaga, је nerga, ти) ES 

Н -кадашњӣ ге БИ, нет шњи. 
Неки, ка, ко, 1сдёло einer, айчшз, 
Н `кмоли, vide акамоли, 2.92 у + 
Н какав , ква, во, irgend einer, quidam, 
Некако, irgend пре, quodammodo, 
Н ‘каков, ва, во, vide некакав, 
Н ‘ко, некога, jemand, aliquis, 
Н :колико, einiges, aliquantum, 

Новуд, 
Н ‘куда, 
Нев м, m. der Unpathe, воп - кум. 
Нелагодан, дна, но, matt, unpaĝ, 

languidus. 

| irgendwopin, aliquo. 

Нім, маумо, (Рес. и Срем.) vide ни- 
јем. оф ДМ МЕ ги но а ә 4 

Немадија, f. vide Немчади]а, 
Немар, m die Soralofigfelt/ аф: 

tung, Bernadlûffigung , negligentia. 
Немпртш, m. Hann opne Sorge, ие» 

їрєй». cf. незрига. 

r | 
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Немарљив, ва, во, fahrligia, negligens. 
Немаољивдст, f. vide немар. ~ 
Немати, ам, у. impf. 1) niht haben 

поп habeo. 2) мема вина, её iñ fein 
Wein da, deest: нема га код куће; 
нема ништа. Ё 

Немац, mga, ш, (Рес. и Срем.) vide 
Нијемац. | 

Немачка, f. (Рес. и Срем.) уздеЊемачза. 
Немачки, ка, ко, (Рес. и Срем.) vide | 
Њемачки. 7 ‚эе. | 

Немети , мим (Рес.) vide нијемљети. 
Немилице, opne Зфопшта, unbarm= 

berğig, misere: ударио га—, шроти 
новце —. · 

Немилбст , f, die Ungnade, offensa. 
Немилостив, ва, во, unbarmherzig, 
ин зег1сог5. 4 

Немар, m, die Unruhe, inquies. 
Немлран, рна, но, unruhig, inquie- 

tus. а 
Немӣрко, т: Der Un- mapro, cui no- 

теп. Мирко, male ,сопуерић 
Немити , име Тр с нијемљетшт, 
Немица, fe (Рес. и 

мипа aA- @ гу у 
Немачина, f. augm” о Немица. 
Нсмичица, f. dim. y. Немица. 
Немљење , аё (Рес, и Срем.) vide HH- 

јемљење. ег. Фрау РРР: ү] 
Немој, немојте, nit Dod)! noli, noe 

lite. cf. мој. 
Hemma, ЊУ бс. и. Çpeıy.) yidepibe- ¢ 

у у“ мота “зет. w a 

Нембшњић / m, vide болесник 
Немотњица, f. vide болесница. 
Немоћ, f. die Rranfpeit, morbus, 
Немоћан, hna, но, franf, aegrotus, 
Немоћи, немогу, v. impf, frang ери, 

aegrotus, | 
Немоћник, ш. уде немотњик, 
Немоћница, f. vide немотњица. 
Немчадија, f. (Рес, и Срем.) vide Њем- 

чадија. 
Немчање, n. (Рес. и Срем.) vide њем- 

чање. 
Немчати, ам, (Рес. и Срем.) уде њем- 

чати. 
Немче, чета, n. (Рес. и Срем.) vide 

Нијемче. 
Немчење, п. (Рес, и Срем.) vide mu- 

јемчење. i 
Немчина, f. augm. 9. Немац. 
Немчити , им, (Рес. и Срем.) vide ни- 
јемчити. 

Немчитисе, имсе, (Рес. и Срем.) vide 
нијемчитисе. м 

7777 Нена, f. уде мајка (по Босни, oco- 
битло код Срба Турског закона) : 

„Ој старице Османова нено ! 
„узми мене за Османа твога — 
Ненад, m, Manngname, uomen viri, 
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Ненасиш, m. der Nimmerfatt, insatiabilis, 
Ненин, на, но, vide HAHAH. 
Необичан, una, но, ungewohnt, in- 
‚ suetus: 

„Тавница је кућа необична — 
Нсопран, на, но, ипдетајфеп, illotus : 
„Седам кућа, девет бунарева, 
„И још су им жене неопране — 
Н :опранштина, f. der Офтив, те 

Unreinlihteit, поип ша. 
Аеотшице, obne şu wollen, арта 5. 
Непик! 1) cf. пик. 2) не пик не! wird 

nibs Daraus! поп me decipies. 
Н?повоъан, љна, но, ши оттеп, 

ingratus. 

Непокбран, рна, но, ungeborfam, wiz 
Бетђре На, non dicto audiens. 

Непокорност, f. der Ипдеђогјат, in- 
obedientia. 

Непоменјк, m, m. j: пришт, Фирђег 

пидтиз für eine аећабе фе Beule, tu- 
beris genus (Engue TRS). 

пан, шна, но, ипаеђогјат, 
dicto т» audiens. i 

Неправда f. Das Џигефе, injuria. 
Н праведан, дна, но, ngeret, in- 

Justus. i 

Н°право, питефе, ungeredt, iniquum. 
Непријатељ, m. der Feind, inimicus. 
Непри;атгљек? (nenpujamebekKi), ка, 

ко, 1) те ф, inimicus, 2) аду, feinds 
lid, ut iuimicus. | 

Непријатељсшво, п. Die $еїпф{фа{Ё, 
wimicitia. | 

Неприлика, f. dag Ungleihe (5. D. alt 
und jung), inaequalis : 
„Часам mH се јунак оженио 
„У довицом мојом неприликом — 

Непромјениш, ша, то, ипрегапресћфђ, 
constans, поп mutabilis: дуговјечно ne- 
промјенито (кад се што честшша). 

Henne, п, vide небо 2. 
Нера, f. hyp. 5..Неранца 5. 
Нерадин, m. Der башешек, Arbeits 

іфеие, piger. 
Неразуман, мна, но, мпзе дима, 

imperitus, 

Неранча“, к 1) ме Фотегап;е (Der 
Неранџа, Baum), citrus aurantia 

Linn. 2) (die Frudt) malum aurantium, 
3) Şrauenname, nomen feminae, 

Нерстпва, f. Flug in der Herzegomina. 
Нерошвиња, f, н, п. жена, Јабука, 

крушка, митифебав, sterilis. 
Несвест /1. фер, и Срем.) уде несви- 

јест. „а raah. 
Несвестица Какы , и Срем.) vide 

несвјестица, 2696 
Несвијест, Ё. (Ертк) die onmacdt, de- 

liquium, syncope- 
· Несвјестица, f. (Еру.) die ©рптаф!, 

deliquium animi, 
z 

Нес Нећ 469 

Несип) та, то, unerfättlih, insatia- 
bilis. TaN 

Неситост, f. die Unerfattlidhteif, insae 
tiabilitas. 

Hecraagau, дна, но, unyerträglih, in- 
sociabilis. | 

Неслан, на, но, ипдејацеп, insulsus. 
Неслога, f. Ме Bmietraģt, discordia. 
Несносан, сна, но, unerfrûglih , iuto- 

lerabilis. 

Неспавање, п. die Сф ойде, in- 
somnia, vigilia: боли ме глава, од 
неспавања. 

Несретан , тна, но, vide несрећан. 
шш, ла. Der ЏпогибПфе , infe- 

IX. 

Hecpermısif, га. (спт.) Der Unalicfsfon, 
adversae fortunae filius. 

„Југовићи Божји несрешњићи ! 
„“— Царево благо затомише 
„И y прну земљу закопаше — і 
Несрешњица, f. die Џпапа ђе, infe- 

lix, 
НєсреКа, f. D48 Ungli, infortunium. 
Несрећан, hua, но, ипа ф, infe- 

Ux: 
Несрећилв, m. vide несрешњик. 
Hecpeħnaga, f. vide несретњица. 
H:cmajâme, n. Das Ausgehen (5. ©. des 

Weins, Der Waare), defectus. 

Нестејати, maje, у. impf., ausgehen, 
Чейсто. 

Нестати , ане, у. pf. ausgehen, ји 
тапаећт зијапаећ, deficio; нестало 
ми воња; ; 
„Неста вина, неста разговора; 
„Неста блага, неста пријатеља. 
Несташан, шна, но, пи шина, pe- 

tulans; unruhig, irrequietus. 
Несуђени, на, но, niġi бе пите, non 

destinatus (connubio). 

Несуђєнӣк, m. der NMidtheftimmte, non 
destinatus (sponsus). 

Несуђсница, f. Die Nihtbeftimmte , non 
destinata (sponsa). 

Hey heme ,*n. (ст.) das иф Фе те 
уп» ава Пор erat destinatum : 

„Ој Бевојқо моје несуђење — 
Hemu, несем (ст.), vide носити: 
„Млада неға воду нела, 
Над во се надводила — » 7 > „› Д І ду двод ر >“ ш 

Нешко , vide неко. уп рта ece". 
Нећак, m. der Сфтећенцођи, Neffe, ех 

$отоге перо, 

Нећана, f, die Зофее Der Сфрејкк, 
©Й1ф!е, ех sorore neptis. 

Нећакин, на, но, der Nichte, neptis. 
Нећаков, ва, во, без Neffen, nepotis.. 
Нећање, п. das UAusfhlagen (für fich 9Der 

ftatt eines andern), repudiatio, rejectio 
(suo vel alius nomine). 

Нећаши, ам, у. ийрї, auêfhlagen in eism 
j / 

7 Чи 
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neg andern Namen, repudio pro alte- 
то: што ra нећаш? 

Неһатисе, амсе, у. r. impf. audfhlas 
аен für fi fih, repudio, recuso. 

Неугодан, дна, но, niht fo, wie её 
{ерп folte; niht reht, minus recte 
constitutus. 3 

Неук, ка, ко, H. п. коњ, niht abges 
мек, equus nondum сезеби: 

Неуредан, дна, но, niht оте, 
male constitutus. 

Нечаја, f. Blu in der Поцерина. of, 
двориште. 

Нечастиви, вога, m. Der Höfe (Teufel), 
сасодаетоп: нечастиви, анаше га 
мате било (тако реку кад га roh 
спомену). 

Нечиј, чија, чије, irgend јетап?$, alicujus- 
Нечӣспі, f. дег Unflat, stercus. 
Нёчист. ma, то, untein, immundus. 
Нечисшота, f. die Unreialițġfeit, im- 

munditia, кау ач 
Неша, ш. (Рес. и Срем.) vide Нешо. 
Нешко, m. 9?айпёпате, nomen viri. 

Нешо, m. (Ерц.) hyp. v. Неђељко мир 
Нешко. 

· Нешто (sammo се може казати и 
нешта мјесто нешто), нешта, 
(и, нечега), 1) etwaŝ, aliquid. Нешто 
нештша изјело, па од нешта кости 
остале (приповиједају да је казао 
Ерцеговац кад је виђео у пољу плуг 
и јармове). Нешта (или нешто) он 
мени рече. 2) etwa, forte: да нешто 
сад он дође. 

Ни, т) meder — noh, пес. Ни куд мајци, 
ни куд у Бевере. Ни лук јео, нињим 
мирисао. 2) auh піфё, nit einmal, 
пес. “~ 4 

Нигда, ије, nunquam. | 

Нигде, (Рес.) 
Haran, (Срем.) p nirgends, nusquam. 
Нигђе, (Epu.) | 
Ниловлице, f. pl. (ёотіїф, ftatt докоље- 

нице, q. 4: Die кта Беш 
der). + 

НпБе, (Epi) vide нигђ 
Ниже, т) unter, unterpalb, Хуга: ниже 

мене, ниже града. 2) (ниже) Daê ип: 
иге, ШИЕ, cf. низаћ, 

Низ, m. eine ©фпиг (Perlen, Dufaten) 
Korallen), lipa (marg aritarum), 

Hiis, | hinab, deorsum: низ брдо; ни- 
Hisa „| за страну, den Berg hinab, Че 

monte. 

Низак (сотр. нижи), ска, ко, nieder, 
humilis. 

Низање, n. Daê ЭїеБеп auf die Спис, 
das Uuffåädeln der Perlen, insertio mar- 
gartarum. 

Низати, нижем, у, impf, (Perlen) auf die 
©фпиг зігреп , insero filum margaritae. 

Низ Ник 

Низбрдица, f. Der Wea bergab, desce : 
sus : колико је низбрдица, шоливо и 
узбрдица. 

Низија, 1. (ст.) vide низ: у на 
„На врату јој три низије ау {ната А 

Назић, т. dim. y. His, e 
Није (ни је), ift nit, поп. ai: 8 | 
иједни, на, но, Ёгіпес, пп из: нијед оа 
на вјеро ! Treulofer! perfide H pertis 7 

Нијек, ш. dag није oder ‚нема faget г.д 
negatio: нијек ђаволу! 2. "Р 

Нијекање, п. Daê није: fagen, negatio. з 
Нијекати, јечем, у. im pf. fagen није · 

oder нема, перо. 
Нијели (р. i. није ли)? etwa? vieleibt? 

поппе? није ли дошао? није ли на- 
шао? није ли и он ту? 

Нем, ма, мо, (Ерт) tumm, mutus. 
Нијемац, мца, m. (Eps) 1) der Stume 

me, mutns, 2) der ODeutjhe, Germa- 
nus. ' 

Нијсмљење, n. (Ерц.) das Зесїиттеп, 
amissio vocis. 

Нијемљети, им, у. impf, (Epi) tumm 
merden, mutus йо. 

Нујемче, yema, n. (Epi) АА junger, 
Fleiner Deutidher , juvenis germanus. 

Нијсмасње, n. (Ерц.) das Deutfhen, 
(Deutfhwerden, Ўецёїфтафеп), ger- 
manizatio. 

Нијёмчити, им, v. impf. (Ерп.) ешбф 
тафеп, facio esse регшапиш. \ 

Нијсмчитисе, имсе, у. г. impf. (Ерц.) 
fih зит ®еш{феп тафеп, facio me es- 
se germanum. ~ 

Ниет “, m. der Plan, das Borhaben, 
propositum : | 

„А нијет сам био учинио,  / 
„Да се спустим до под твоју кулу — 

Нік, m, (ст.) die gefenfte Stellung, 
мы EEF 

„Сви јунаци ником поникоше , 
„И у црну земљу погледаше — 

Ника, f. (Вес. и Срем.) vide ‘Нино. 
Никад, l 
Никада, f 
Никакак, ква, во, Ẹeinerley, nullius ge- 

neris, dullus. 
Никаки , ка, KO, vide никакав. 
Никако, auf Feine Art, nullo modo. 
Никаков , ва, BO, vide никакав. 
Никашин, m. WManngname, nomen viri 

‚(ооп Никола). 
Никнути, нем, vide нићи. 
Нико, м. (Epu) hyp. v. Никола. 
Нико, никога, niemand’, пето, 
Никола, m. Nitla, Nicolaus, 
Николија f @гаценпаше, nomen fe- 

! minae. 

Николико, даг nit, niht im mindeften, 
plane non: није му мило николико. 

Николица, m. dim, у, Никола. 

vide нигда. 
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Никољ. дан, ља дне, т. St. аёаа 
(реп 6, December), festam St Nicolai. 

Никоља, 3 иан у Србији (?). 
| Некољски, ка, ко, н.п. мразови, Ўй: 
| 

а Hasya, 

пе Plage, sancti Nicola 
вољшпак , M. човек који слави Ни- 

Eo ољ Дан. 

Никуда, nirgends , пена 

` Harma, m. ЗКанигпате, nomen viri (ооп 

at 

Никола), 

Ниншићи, m. pl. Gegend ап der Grenze | 
acaen Montenegro, 

Ни мало, gat иїф(ё, plane nihil, 
Нина, m. m, Manngname, nomen viri. 
Hano, m. ЗЖаппгдлате, nomen viri. 

Нино, ш. Manngname, nomen viri. 
Hm, f. pl. dag Webertrumm , licia : 
„Навади се вино пиши 

„Па продадо жени нити. 
„Стпаде мене жена бити. 
и мо мене жене бити; 
„Купићу ши нове ниши, 
„И помоћи уводити. 
Нити, meder — поф, пес. 
Нутиши“, им, у. impf. m. j. нити, 948 

бебе тинпи guret тафеп, ртаерагој, 4 
licia. 

Нитко, никога, vide нико. 

Нишков, т. (а18 Sheltwort) Der Nie- 
mand, ош nihili. 

кушы m. нишко И” HHMKOBHA , 
Niemand Riemandsfobn , nemo et ne- 
minis filius. Приповиједају да je ne- 
какав Јевто Витковић (који је 
сједио у Ваљеву; и сад му зидине 
од куле онђе стоје) погодио за двје- 
ста дуката, да АЕ преко чар- 
ије: „Чујте људи! ја сам до сад 
био Jesmo Випковнћ, а од сад сам 
нитно и нитшковић." И mago 
је вивнуо, само што је додао на 
крају: „Али опет тула ме  знаду.” 

Ниће, n. (cm) 
да Иол, ниће учинише — 
Наћсње, п. das Antrümmen, ргаерага- 

tio Шешу 
Нући (говорисе и никнути), викнем, 
v. pf. ђегоотетеп , ртовегашто, 

Ницање, п. Dûê Heryorfeimen, шешт 
minatio. 

Ншаши, ичем, у. impí. pervorkolnien , 
přogemino. 

Ниш, m. die Stadt Mifa in Сен, 
NRS Што ближе к Нишу, све 
горе питу. 

Низнава, f. 1) Flug bei Ниш, пош. propr. 
awais, эубтанеппате, nomen feminae. 

Нишадор* ‚ m, Galmiaf, sal Ammoniacus. 

Нишан “, m. 1) Das Qiel, scopus: биши 
- нишан, и у нишан. 2) доњи и rop- 
жи; die Biel. an der Flinte, 
5 Ё + 
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Нитанити , им, у. impf zielen, collineo. 
Нишањење, n. Daê Zielen, соШпеано. 

Нишесте*, ema, n. 548 Әйтте, а- 
туйшп, 

Нишки , ка, ко, Yon Ниш. 
Нишлија “, m. човек из'Ниша. 
и ничега (и ништа), niht, ui- 

1! 

Но, 1) aber, at. vide. али. 2) (alê Фа: 
тобе der дегтап тепреп Serben); пип, 
пи! age: но мој драги! 

HOB, ва, во, neu, novus; нов новца 
(Hosur ! 7), аап; und gar пеп, funtels 
паде пен, plane novus. 

Новак, m. Manngname, nomen viri. 
Новац, вца, m. 1) eine Münze, mone- 

ta. 2) Der fünfte Theil eines Феојфеп,, 
grossi pars quinta, 5) новци, pl. dağ 
Geld, pecuniae. 

Новапи, вава, m, pl. намастир у Ср- 
бији (доље преко Мораве). 

Новачић, m. dim. y. Новак. 
Нов, вога, ш. варош и град у Бо- 

сни: 
„Синоћ аго из Новога дође — ~ 
„Y Новоме граду бијеломе — 
„ад замакне у Нови с Бевојком — 

(E oana, f. die Erftlinge der neuen @гп» 
te jeder Art, primitiae pomorum aut 
annonae. Боже пофози! нове новине 
од нове године ( Ича} је рећи, кад 
који први пут оће да окуси од Ra- 
кове миве). 

Нови пазар, m. Stadt und Fefiung in 
_ Serbien, 
Новї сад, m. Фешјав, Neoplanta. 4 
Новка, f. Жтаџеппате, nomen feminae. 
Новко, m. Manngname, nomen уіп. 

Новљанин, т. човек из Новога; 
„ћњигу пише Новљанин Алија 
„У Новоме граду бијеломе — 

Новљански, ка, ко, 9. Нови; 
„Ак ушече коњма Новљанскијем 

` „Занста га продавати не ћу — 
Ново, m. hyp. v. Новак: 
"т л Ново сабљу саковао — 
Новопазарац, рца, ш. einer von Ho- 
ви пазар. 

Новопазарлија *, m. vide Новопазарац: 
„И Илија. Новопазарлија — 

Новопаз зарска, ка, во, 9. Нови пазар. 
Новосадски, ка, ко, Neufagers, Neo- 

plantanus, 

Новосађанин, "m. der Neufager, Neo- 
plantanus ‚ Neoplantensis. 

Новсвашкиња, ү die Neufaterin, Neo- 
plantana. 

Новцат, ma, то, cf. нов. Г 
Новци, новаца, m, pl. vide новац 3. 
Новциш, та, THO, vide новцатп, 

Новчан, на, но, н, п. човећ, зе то), 
ресиплозиз, ; 
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Новчани, на, но, н. п. кеса, бег Geld- 
beutel, ститеџа. 

Новчић, m. 1) dim. ¢. новац 2. 2) ra- 
nunculus repens Linn. 

Hora, f. т) der Fug, Das Pein, pes: 2) 
(у Јалру) eine gewiffe Жијаб!, certus 
numerus, H. п. кад разрезују mope- 
зу, онда кажу: ово село има двије 
ноге, ово ногу и по H M, д.. 

f. eine Hofe (die Håälfe dès 
‘Beinfleideg), сайга. 

Нож, m. дав Meffer, culter. 
Ножан, шка, m. eine Urt Spiels, mos 

bei еіп Meffer bald fo, bald anders in 
Die Erde zu Тефеп, ludi genus, 

Ножина, f. augm. 9. нож. 
Ножић, m. dim. y. нож, Daê Meffer- 

hen, cultellus, 

Ножица, f. dim. 9, нога. 
НС:зиңе, f. pl. Die ©феге, forfex. 
Ножнице, f. pl. Ме Sdjeide, vagina: 
„Од мачева нашије ножница — 
Нож рда, f. 
Ножурина, f. 
Ноздрва, f. dag Фајепїоф, die Nüfter, 

Пазег1з. 

_Hôj, m. der (9$оде1) Sei struthio) 
Нојев, ва, во, н. п. јаје, ùes ©ггак 

йез, Рао, 3 

Новат, nma, m 
unguis. 

Нокшёш, т. der піфі Те фЕ ein galan- 
teg Ubenteuer ацвтаће (befonders von 
Berpeirateten), maritus alienarum uxo- 
rum appetens. 

Ноктић, m. dim. ¢, нокат, Dûê Nå- 
aelhen, unguiculus. 

augm. 9. кога. 

' Новшпр, m. у Сријему, у Bauk., и у 

рег Nagel (am Finger), i 
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Ношњик, m. т. j. вјешар, дег аф 
wind, ventus nocturnus. 

Ноћ, f. die Naht, пох, 
Ноћас (говорисе и ноћаске), diefe Naht, 

hac nocte: ноћас сам слабо спавао. 
Нбћашњи, ња, ње, diefer Naht, hu- 

jus noctis. 

Ноћивање, n. das Перегпафѓеп, perg 
noctatio. 

Ноћивати, Кујем, у. impf. йб йад 
ten, pernocto, 

Ноћити, им, v. pf. йбеспафёеп, per- 
поста, 

Ноћни, на, но, пёф(Їїф, nocturnus. 
Ноћнӣнк, m. vide ношњик. 
Siri bei Naht, noctu. 
Hofua, f. dim. 9, ноћ. 
Ношење, п. das Tragen, PEt; ge- 

statio. 

Ношӣво, n. Die Зтафе Фет Kletder), ve- 
stitus, 

Ношња, f. vide ношиво. 
Hy! додају. Ерпеговци у говору код, 
Ђекоји ријечи, н. п, Ну јадан човече! 
Ну тако ти Бога! 
удити, им, у. impf. nöthigen (zum 

„ Фен), rogando cogo, 
Нуђсње, п. баб Nöthigen, coactio amica. · 
Нуз, (y Бачк. и у Сријему) vide уз, 
Нушкање, n. dim. v. нуђење. y 
Н``ткаши, ам, dim. $. нудити 
Нушо, йер! еп. 

Бан. по варошима) Der афо ери. n. pl. dim, 9, њедра. 
(öfterr. Daê 97 афедеѓфігт), matula, 

Нона, f. hyp. у. нога. 
Нос, m. Die Nafe, nasus, 
Носање, n. рђав Umbhertragen, circum- 

gestatio. 

Носат, та, то, langnäfig, nasutus. 
Нбсати, ам, у. impf. umhertragen, ge- 

sto, ġe B. дијете, барјак. 
Hocan, сца, ш. die Mündung, ; B. 

an der Pots, orificium. 
Носила, n, pl. die Bahre, feretrum. 
Носина, f. augm. 7, нос, 
Нбсити, им, у. impf, 1) tragen, gesto, 

porto. 2) HOCH кокош (или друга Ka- 
кра тица), legen, pono ova. 

Носитисе, имсе, у, r, impf. 1) с ким, 
ringen, luctor. 2) {ib tragen, Kleiders 
tract haben : како се носе код вас? 

Носић, m. dim. 7, нос. 
Носбчићи, m. pl. cf. брадићи (само у 

оној загонешки). 
Ноствипа, f, eiñe art 49), piscis genus, 
Ношњи, ња, ње (њо;), vide ноћни. 

Њедра, n. pl. (Ерп.) der Bufen, sinus. 
Њемадија, f. (Epu.) vide Њемчадија. 
Њемачка, f. (Epu. ан Germania. 
Њемачки, Ka, во, (Ерп.) з) teurfh, ger- 

manicus. 2) kdv, teutfíh, germanice. 
Њемица, f. (Ерп.) die Teutfhe, Ger- 

mana. 
Њемичина, f. augm. y, Њемица, 
Њемичица, É айвы о. Њемица. 
Њемота , f. (Ерц ) Die Stummbheit, ine 

fantia , inopia facultatis loquendi. 
Њемчадија, f. (Epy. coll.) Die gejammte 

teutfhe Jugend, omnis juventus ger- 
manica. | 

Њемчање, u. (Ерп.) dag Teutfhreden, 
sermo germanicus. 

Њемчати, ам, v. impf. teutfó redene 
loquor germanice, 

Њемчина , f. augm. у, Нијемац, 
Њива, f. Der ег, ager. 
Њувица, f. dim. ~. њива, 
Њијање, п. дав Wieaen (des Baums, 

vom Winde), agitatio, 
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Њијати, ам, у. impf. wiegen, {фїйепз 
Реп, agito. 

Њијатисе, амсе, у. г. impf. fhwanten, 
уасшо. | 

Њасаћ, ска, m, } Dag Wiepern, hinni- 
Њгсва, FKE tus. 
Њиснути, нем, у. рї. anfwiehern, hin- 

010. 

Њиштање, п. ўа8 Wichern, hinnitus. 
Њиштати, штим, у. impf. wiehern, 

hinnîo. | 
Њушење, 2, Dû 

des), 0 oratio canis. | 
"Њушити, им, у. impf. (фиштеи, {рйг 

` ten, olfacio. т 
Њушка, f. der ©фтефег (de Hundes), 
даѕиѕ canis» 

О. 

| О G 0 de: говоре о њему, 
о томе не треба мислити. 2) ап 
їп; ударио о камен, отрти сео 
sumo. 3J ап, in, ad: виси о клину: 
Куби, ит, tempore; о Ђурђеву ane,- 

` „о Божићу. 
О (6)! interj. о Ранко! þörft Du, heus! 

| Оашлучити, им, у. pf. verföften, sum- | 
~ tus suppedito. 
Оба, обје, обоје, beide, uterque, utra- 

ue, utrumque. Die ©рпѓаг Diefes 
Jahlworts f. in Der Grammatif; ¢8 ift 
die von два, три, чешири. 

i Обавезашисе, вежемсе, у. т. рї. fid 
anhängen an einen (mit Bitten), ad- 
haeresco alicui precibus, ~ 

| Обавестити, пиво И Срему) vide 
обавијесшити 7mm у, 227 > 

i Обавијање, n. Daê Ummidkelit , eu 
ligatio. 

| Обави]аши, ам, у. impf. ummideln, cir- 
cumligo. : 

"Обавијестити, им, у. pf. (Epu) кога, 
einem Бедтеі іф шафей, doceo, rem 
facio perspicuam. 

| Обавити, вијем, Ӯ. pf. ипир ей, cir- 
cutnligo. 

| Обаврети, рим, у. pf. anfieden, pau- 
lulum десоцио. 

| Обад, пре Bremfe, tabanus (Linn.) oe- 
мем 740 

"Обадање Сп. е $lubt (der Kuh) vor, 
Sremfen, fuga vaccae furiatae ab óe- 
stro 7 , 

a A Ar Д, Am Ы 

| оба латино й › У.г. ппре. vor Brem: 
fen fliehen, fugere ab oestris. |, 

Обадьа, обадвије , обадвоје , vide оба. 
"Обадверучке, (Pec и Cpeyg)yvide 

дејеруҷве. МР 

дав Shnnfeln (08, Hun?” 

® 

Оба =, бр 
. - 
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Обадвјёручке, (Ерп.) уіаесобјеручке. 
Обадвојица, f. beide, uterque. 2 

Оба зирање», n. vide/ GOIN pA É ље“ 
Обазиратисе, ремЁ vi зиратифе, 
Обазретисе, ремеч, у. r. pf. шири «еп, 

‚ Еф ипуеђен , respicio. 
Обајати, јем, у. pf. beheren (5. B. Die 

‚ Wunde), medeor vulneri incantamentis. 
Обал (обао 7), обла, ao, walzenförmig ۾ 
тип), cylindricus. | 

Обала, #, љ)'рав Ufer, ripa. 2) eine Art 
Fams равертамверав. ' Ударисе воље 
(све два и дваједан према другом), 
па се између коља нашрпа грања 

‚ војекаква и трња. ; 
Обалити, им, у. pf. roig тафеп, mu- 

со maculo. 

Обалити „им, У; 
sterno. 

Обаљивање, п. баё Niederwerfen, pro- 

p£.»niederwerfen , pro- 

PRANON. ы aa 
Обаљивати, љујем , у, impf. niederwers 
„епу врегпо |". (вери. 
Обаоз“обла, ло, vide оваке ст 
Обарање, п. DaS Niederwerfen, prostra- 

по. з мм ; 

Обаранић; ам, v. impf. niederwerfen, 
prosterno, 

Обарача, f. das Züngelden (am Gewehr) 
lingula teli, 

Обасипање, n. Daê Befhitten , circum- 
fusio. ` 

Обасипаши, ам (и обасипљем), у. impf. 
befhütten, circumfundo. 

Обасјавање, n. das ејфеіпеп, collu- 
` зао. 

Обасјаваши, ва, v. impf. befóeiner , 
collustro. : 

СЕ cja, у. pf. реѓфеіпеп, collu- 
stro. 
TT CHEM, у. Tos Маша 

‚ fundo. И ЭТ 
. Обашка *, vide башка AE Фер 
Обвести, ведем, у, pf. rund herum 

führen, circumduco. #~ О) А 

О виши, вијем, vide обавити. 
Обводити, им, у. impf. rund perum 

fübren, circumducto. | 

Обвођење, n. das Herumführen, cir- 
‚ cumductio. 
Обгнати, ам, v. pf. runbherumtreiben, 

сттситлаоо, A 5 i | ; 
Обтонити , им, ү. impf. umtreiben, cir- 

cumagito. 

Обгоњ2ње, n. dag Umtreiben, circnm- 
actio. 

Обградити, им, ү, pf. тип? штанпел, 
circumsepio. 

Pa Обграђивање, п. das Umzãunen, cir- 

8 

Guise ptio. 

N 

е 
447" 

a^ З 5 y ; у 

Обвијање, т. vide обавијање риму Liesette 

Обвијати , ам, vide обавијати. CS 
смећа Ra ЛЕУ 
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Обгргђивати, Ђујем , у. пар! rundu pes [ у] р 
фанпеп, circumsepto ج رر 

*--Обдан, vide дању. 5 . 

Озданиа, 6. innethalf/ сте аде8, рет 

{ diem: кувати пређу н обдани- 

| пу, ш. ЁЛУ јутру почети, па maj 

| дан свршити; ићи куда на обда- 

| ницу (а не на конак). 

| Обдариши, им, у. pf. befhenfen, dono. 

| Обе, (Рес. и Срем.) vide обје. 

Обедити, им, (Бер. и Срем. 
биједити/ = < * 

Обезнанитшисе , имсе йү. т. 
тафе falen, deficio. 

Обезумити, им, у. pf. bethören, de- 
| сїрїо, induco. 

у. r. pf. бф бея Обезумишисе, нмсе, 
thören laffen, deeigio eves: 

Обелити, пи е обијељеши. 
Обелоданити, их, и Ију 

објелоданити?% ; 42 22. 
Обер, m. der Ka ahê), crista. 
Оберучке, (Рес и, Срем. 

| ручке sene Малу аи 
3 угде/ обје- 

\ APTT: 

Обесити, им er: Свем.) viepi- 

A vi 

>, 

јеситпи. ttes “© а 
Обећавање 4 де обрица 
Обећаватши, ам, vide обрицаши 
Обећање, n. dà Berfprehen , promis- 

Обсушити, им, у. pf. H. п. HA, 
Херт an der Nadel бејфав дец, obstruo 
aut destruo foramen acus, 

Обзинути, нем, v. рї. begähnen (2), 
obhio (?), ®. i. in Реп Mund nehmen 
(und wieder Бегапё). Кад кога забо- 
ли грло, кажу му жене, да оозине 

трипут комад љеба (говорећи: пса 
грло боли, а не мене), па да га да 
псетету: па ће га онда проћи гр- 
ло. Кад у кога و мртва 
кост, онда тлреба наћи дијете по» 
смрче, да је обзине: па Һе преста- 
тти „расти. 

~o Обзӣр „=ш. Раб Umblifen, respectus: 
| оде без обзира. 

Обзирање, n. раб Итђегісреп, respe- 
ctatio, 

Обзиратисе, ремсе, у. impf. h ums 
(ереп, respecto. 

Обигравање, и. рав Umtanzen, circum- 
saltatio. 

Обигравати, ам, у. иа. rund umtans 

xen, circumsalto. 

Обїграти, ам, у. pf. rund umtangen ,, 

circumsalto, 

Обијање, ш. а) раб Ginbrehen der Thüs 
re, eflractio forium. 2) Daê Abfhlagen, 
decussio. 5) Daê Зифеп Der Henne паа) 
einem Orte aum береп, positaritio (?) 
parturitio гь ~ 
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Обијати, ам, у. impf. 1) врата, eins. 
breen, ейгіпво fores. 2) rund umher 
а&{фЇааеп , decutio. 5) обија вокоше 
да пронесе, {пф einen Ort jum (@рег= 
legen, positurit? parturit gallina, 

Оби)ёдиши, им, ү. pf. (Epis) mit Uns 
rebt befhuldigen, accuso injuria. | 

Обијслити, им ‚}у.рї.(Ерц.)шеїф werden, 
Обијељети, им , ј а ђезсо: обијељео сни- ° 

jer по брдима; обијељео човећ KAO 

прийовиједају, да је Силни Cm e- 
ван, ловећи по Церу, угледао на 
једном мјесту ђе се гране од др- 
већа и доље савијају и горе узви- 
јају. haa дођу на оно мјесто, а то 
дијеше код неколико оваца удари» 

ло своју сјекиру у кладу, па легло 
‚ на леђа ше спава: кад дине из Ce- 

бе, онда се гране узвијају у, виси- 
ну, а кад повуче пару у се, онда 

се савијају к земљи, Кад шо види 
„пар, зачудисе, па пружи руку с ко- 

3 

ња да му узме сјекиру, али оћеш! 
Aeri е може да је извади из кладе. Bp- 

zme боље сјашу слуге и војводе скб- 
. ња, огледају сви редом објема py- 

sum. Обећање,је лудоме радост. кама да изваде сјекиру из кладе, 
Обећати, ам, vide бреби Жов, # но ниједан је не може ни помаПи, | 

D Онда пробуде дијете и запита га 
цар: „Како пи је име?” А оно од- 
говори: „Милош“ — „Имаш ли 
оца и мајку?” — „Имам мајку, а 
отац ми је умръо.” — „А Be mu је 
мајка? — „Emo је mamo доље у ce- 
лу код куће.” — „Ајде да нас BO- 
диш твојој кући.” — „Не могу од 
оваца.” — „Ајде ми ћемо поћера- 

` ши'и овце." — И тако га којекако 
намоле да поћера овце и да пође 
пред њима кући. Сад су они ради 
знати и виђети , шта ће он радиши 
са сјекиром : како ће је извадити 
из кладе; или ће је онако остави- 
ти. Кад Милош крене овце, а он 
узме сјехиру једном руком и за- 
memke на рамо. — Како дођу кући, 
Милош одма остави овце и непо- 

знате госше, па замакне међу srpa- 
де да тражи мајку. Пошто цар сја- 
ше с коња, пође и он за Милошем, 
да гледа, да.му се ђе He’ бакрије ; 
кад погледа кроз pena у једну згра- 
ду, а mo Милошева мајка мијеси љеб, | 
а пребацила десну сису преко лије- 
вога рамена, а лијеву преко деснога, 
те Милош остраг се. Онда цар 
рече: „Међер обила мајка, роди“ 

2 овца (graue Haare befommen). | 
вн: «нушисе „емсе, уде Ябићисе. | 

у > “у > 6 
n OM: ож a, К т, uber. Србљи 

ма обила јунака.” Цар узме Ми- | 
лоша од мајке ш одведе га своме | 
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двору; и од шога се назове Оби- 
лић. | 

Обплажење , n. з) das Umgehen, circui- 
по 2) Daê Umgeben , circuitus. 3) Daê 
ејифеп, invisio. 

. Обилазити, им, v. impf. 1) umgehen , 
ambio.. 2) umaehen (urd, einen Um- 

Обиљежје; п„-өно,тштпо се да први 
Ђевојци (пресшен, или новац какав); 
да се зна, као да је већ испрошена, 
dag Heiratêpfand, pignus datum puel- 

‚ Jae in signum futuri conjugii. . ` 

Обирак, рка, m. der Ausfhuf (nahdem 
` Daê Befte bereits ausgefauft worden), 

merces (тез) rejiculae. / 
Обпритисе, иусе, у. г: pf. den бир bez 
fommen, potiri collecta presbyterali : 

‚ не ћеш се обириши ове године. 
Обити, обијем, v. pf, 1) врата, eina 
flagen, effringo. 2) rund ђегит аб: 
{&1ааеп (н. п. лед с кола воденич- 
нога), Чест о. | 

Обићи, обиђем (и обидем), у. pf. ums 
‚ дефа, circumeo. 

„Обићисе (говорисе и обикнушисе), 
= обивнемсе, у. г.ърї. fih gewöhnen, 

‚ адзцезсо. ? 

Обичај, m. ђе; Brauch, mos, consuetudo. 
Обичан, чна, но, woran man fih ges 

‚ Wöþnen Pann, cui facile assuescas. 
Обични, на, но, детбђић, дебгдифа 

‚ Пф, usitatus, consuetus ; аду. ббично. 

ambae. 
Објелоданиши, им, у. pf. (Ерц.) апјопе 

gen es bet belem Tage zu treiben (5. B. 
.Diebftapl), palam incipio facere (iur- 

‚ tum). $ 

"Објеручке, (Ёрц.) mit beiden Händen, 
‚ ambabus manibus. 
Објесиши, им, v. pf. (Ерц.) aufpenten, 
„suspendo. ' | 

. erbenfen, suspendere se. 
" Објестисе , једемсе, у. г. pf. fh über- 

effen, nimio cibo obrvi. 
"Облагање, п, 1) das Umfhlagen, Ginfblas 

: деп, circumdatio. 2)048 Wetten, sponsio. 
|| Облагати, лажем, у. impf, еїп{фЇадеп 

Хећрав in Papier), circumdo. 
| | Облагаши, лажем, у. рї. durh Lügen 

yerläumden, mendacio calumnior. 
"Облагатисе , лажемсе, у. г. impf. 1) fih 

einfhlagen (їп den Mantel), circumdo 
. (pallium). з) wetten, sponsionem facio. 
"Облагивање, n. рад Berläumden, ca- 

lumniatio. | 

НОблагиваши, гујем, у. impf. кога код 

кога, durh Lügen verlûumDen, mene 
· tiendo calumpior. 

Обје, обију, (Ерц.) f. pl. Ме beiden, 

Објесишисе , имсе, у. г. pf. (Ерц.) fi 
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Обладати, ам; ү. рї. erobern, sub po- 
‚ testatem redigo. 
Облажёње, п. vide обилажење. 
О 5лазиши, им, vide обилазипи. 
Облазнути, нем, у. рї. [ефеп, oblam- 

bo: облазни па опет, јад! man eiz 
пет dem die Flinte verfaat hat. 

tro, circumlatro. 
Облак, m. Die Wolfe, nubes. 

Облакшавање, n. раё Grieidhtern, le- 
vatio. 

Облакшаваши, ам, v. impf. erleihtern, 
levo. 

Облакшати, ам, у. pf, erleihtern, levo. 
Обламање, п. Daê Abbrechen (rund Bers 

um), decerptio. 
Обламаши, ам, у. impf tund Бегиш 

‚ ађртефеп, decerpo. 
Облапбран, pHa, но, Der деси {Фїпай= 

fet (Sourmand), SEhmausbruder, amans 
epularum. 

Област. die Maht, potestas: не по= 
пусти, Господе Боже! области не- 
часшивоме и некршшеноме (кад се 
моле Богу). . 

` mea)’, сїсбайзёо: 5) бејифеи, inyûso.yy у Облајаши, јем, у. рї, umbelen, obla- 
Обилат , та, то, vide обил. а түй 

Облачак, чка, ш. hyp. Y, облак, баё’ 
55 Ефјен , nubecula. 

Облачан ; чна „но, рој а, #00165, nubi- . 
lus. 

Облачење, n. dag Anziehen (der Kleider), 
indutio. 

Облачина ‚ f. augm. 9. облаћ. 
Облачиши, им, у. impf. 1) angiehen, 

задид. 2) види онај, који ведри и о- 
блачи, Det heitert ипо Negen таи. 

Облачишисе, имсе, у. г, impf. t) fih an= 

међеп, induor. 2) {ih überziehen, шаг 
100[8еп, obnubilor. ra 

Облежаши, жим, у. pf. bejdlafen, con- 
eumbo cum aliqua. ~ 

Облепити, им, (Р рем.) vide о- 
блијепити. БАЊУ АК: - 

Облепљивање, n. 4E ава y. У vide 
e ера а 

Облепљиваши , љујем, (Рес. йт Срем.) 
vide обљепљивати. вране 

Облетање, n. (Pee. и Срем.) vide об- 
лијетање. 

Облетети „тим, у. pf. (Вес,) рите 
Облетити, им, у, pf. (Срем.) | дёп, 
Облећети, летим, у. pf. (Ерп.)ј cir- 

ситуојо. 
Обливање, п. (Срем.) vide обљеванње, 
Обливати, ам , (Срем.) vide обљевати. 
Оближњи, ња, ње, паре gelegen, ad- 

jacens , vicinus. 
Облизаши, лижем, ү. рї, а61ееп, lam- 

bo, lingo. 
Облизивање, n. ђав Ableden, lambitus, 
Облизивапш, зујем, ү. impf, ablesen, 

lambo. | ; 
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Облизиватисе, зујемсе, у. г. impf. fh 
leen (luft zeigen), шта се ти шу 
облизујеш, езипо (circumlingo). 

Облизнитисе, имсе, у. г. pf. ЗтюіШпде 
дебабгеп (auch von Thieren), geminos 
pario, geminum partum edo. | 

Облијепити, им, у. pf. (Ерц.) umēfe- 
ben, befleiben, тадисо aliqua ге. 

Облијстање , n. (Ерц.) das Umfliegen, 
circumyolitatio. 

Облиєшати, јећем, v, impf. (Ерц.) 
umfliegen, circumvolito. 

Облик, m. рад UAntlig, das Angefidht, 
facies: познајем га по облику. 

Облина, f. Ме mwalzenförmige NRünde, 
‚ rotunditas cylindrica. 
Облиши, лијем, у. рї. н. п. свиралу 
коситером, tund herum регојефеп, 

‚ circumfundo. 
Облица, f. ein cblindrifher Stab, bacu- 

‚ lus cylindricus. 
Облӣчје, n. vide облик. 224 

| Б: ш. vide опклада. rhin 
Облогуз, ш. (der Rundarfh , podicis 

obesi), der alles aufift, was er ебраг 
res findet. ( | 

Облогуз, за, зо, fhlemmerhaft, edax. 
Обложити, им, у. pf. ginfhlagen (den 
иб їп —) , обоо е оет, 

Обложитксе, у. г. pf. 1) їф еіп адеп, 
еіп Пеп, involvos2)vide опкладитисе. 

Обломити , им, у. pf. rund Бегиш abs 
Бгефеп, Чесегро. 

Облутак, тка, m. ğer Kiefel, silex. 
Облучац, чца,, ш. дрво (као 

савјено на евци више ђетиње 
главе: да не йада покривач heme- 

‚ шу на главу. 
Обљевање, n. (Ерп.) 

_ plumbatio. 
Облеваши, ам, v. impf. (Ерц.) vergie: 

gen (mit (ер), plumbo., 

Обљепљивање ‚ na(Epu:) Фаѕ Befleiben, 
inductio, obductio» 

Обљепљивати у љујем , v. impf, (Ерп.) 
beffeiben, тад псо. 

Обљубити, им, у, pf. (ст.) абђецфеп, 
deosculor : 

„Ја Ку твоје лице обљубити — * 
„Вјерну ћу му убу обљубити — 
„Ваља шеби ноћити с краљицом 
„И обљубит' Будимску краљицу — 

„Руо скиде, леже са краљицом, 
„Те краљици обљубио лице — 

Обмотавање, n. раё Ummwideln, cir- 
cumligatio. 

©бмотавати, ам, у. impf. umwinden, 
circumvolvo. 

Обм тати, ам, у. pf. ummwinden, cir- 
сито. 

Обнављање , п. da Erneuern, гепоуа- 
tio. 

das Фегојеђен, 

Оби Обо 

Обнављаши, ам, у. impf. erneuern, 
тепоуо., 

Обневидеши, дим, у. pf. (Рес.)] er- 
Обнсвидити , им, у. pf. (Срем.) 5 blins 
Обневиђети, видим, у. pf. (Ерц.)} den, 

ођсоесог. 

Обнезнанитисе Z HMC yi = 
„нитисе. 22. Е > 

„Обнбнти «{обиЁти), ecem, (Pec. m- 
Ср=зт.) vide- обнијети. Seez 7922" 

Обнизаши, нижем, у. pf, H. п, капу, 
или главу, бисером, mit einer Reiz 
ђе (Perlen) umgeben, circumdo line- 
am (шаграгШагиш).62 0676 

Обнизивање, п. бав“ Феђанаси mit 
Perlenreihen , circumdatio lineae mar- 
garıtarum. i 

Обнизиваши, зујем, у. impf. mit einer 
Perlenreihe umgeben, circumdare lin- 

‚ саах margaritarum. 
Обнијети, несем, обмијо (обмијела, 

ло), у, рї. (Ерц.) umtragen, circum- 
fero. ; : 

Обновити, им, у. pf, е 
vo (намастир, цркву). 

Обносити, им, у. impf. umtragen, cir- 
cumporto. | 

Обисћ, vide ноћ 

etn, гепо- 

би ов en pawehe 
Обношење, n. бав Штаде, circume 

Јано. 

Обњушити, им, у. pf. ит фиште и, 
circumodoro. т 

Обогашити, им, у. pf. бегеїфетп, 
· dito. 
Обојгк, ојка, m. dag Хи иф, pannus ad 

pedes involvendos. По Босни, по Ерце- 
говини и по Србији (куда носе чара- 
пе), подложе обојке у опакке; по 
Сријему , по Бачкој, по Банату и 
по Мачви, завијају шареним обо]- 
цима (мјесто чарапа) ноге и на 
њи обувају опанке; а по вароши- 
ма носе обојке (од платна или, 3H- 

. ми, од фланера) у чизмама. 
Обоје, обога (и обојега), n. beide, uter- 
que : обоје ene, обога heyen m. д. 

Обојити , им, у. pf. färben, coloro. 
Обојица, f. beide, uterque. 
Обо)чина, f. augm. №. обојаћ. 
Обојчић , т. dim. №, обојаћ. 

Оболепшу лим, у. рї. (Рес.) Durch 
Оболити, им, у. pf, (Срем.) Krant: 
Обољети, олим, у. pf. (Epu )} heit ge- 
{фай (entêräftet) werden, morbo in- 

, firmor, 
Oop, m. а) die Cinzäuming für die 

©фтоеіпе, sepimertnm pro suibus. 2) 
іп оборкнез, оборџенерао, ift её Daê 
dentfh DO bers, supremns. 

Оборвисз, m. cf. кнез, 
Оборлаћмаи, фер Oberlieutenant, suba 

egnturio. (і 
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Оборлакманов?, ва, во, ђев Oberlieus 
‚ tenants, ѕарсепімгіовіѕ, “> ` 

Оборлаћмановица, f. Oberlicutenants= 
frau, uzor subcenturionis.. 
Оборлаћманска, ка, ко, 1) Oberlientes= 
nantg:, sabcenturionum. 2) adv. wie 

Oberlicutenant, more subcenturionis. 
Оборити, им, у. pf  niederwerfen, 

sterno, vide обалиши. 
O6òcma, бодем, у. рї. fpornen, cal- 

‚ сагі pungo , subdo calcar. ` ; 
Обоци (ободци), ш. рі. (доље преко 

Мораве) Die Обђсдеђаиде ,.inaures : 
„Венпе и обоце — } э ст 

"Обравница , Ё} das Querholg der Wafa 
Обравњача, f. f ferteägerinnen, jugum, 

Обрад, та. Mannsname ; nomen viri. 

'Обрадатити , им, v pi: Bart pelon 
шеп, barbam nancisci. ` 
Обрадоваши, дујем, у. pf. erfreuen’, 

gaudio а сло, ЕУ саз 
Ображђивање, п. бав Anfurhen, sul- 

catio: p iE | 

"Ображђиваши , Бујем, у. impf. fien, 
узео, i Ж Али 
Образ, m. 1)die Wangen, genae: 2) © фат, 
-und Ehre, pudor : нема образа. О6- 

раз ваља, кум ће доћи, Црн ти 06- 
раз! У ниганке при образ, али Ty- 

` алторба. Образ ыр ета › не- 
го" за прста (а гузице има два 

„. барщина). ' О 
Об йти, им, у. pf. ап{игфеп, sulco. 
Обраминца $ EY :: и обрамтача, 7.098 Ss 
Обрана,,#. der Shug und SGi, mu- 

‚ nimentu рана и обрана. 
Обраниши, им, у. рї, yerwunden, vul- 

nero. 

"Обрањавање, n. ђаз Berwunden, vul- 
neratio. 

" Обрањавати , ам, у. impf. yerwunden, 
ушпего, 

"Обрастање, п. раб Штрафјен, cir- 

Обр 

‚| _ ситдано, ‘obductio. 
Обрасшати , ам, у: поре. итђестаф:= 
бон укый фы: ае, 
©брасши»,сшем, у. ре шиђеноафген, 
| стесатопазсог: обрасло“ пвијеће y 

| траву. 
(Обрати , берем, v. pf. 1) pfůden, de- 

сегро, fefen, lego: обрати виноград, 
јабуке, кукурузе; обраћеш зелен 
бостан (би mirt піфі aut јађгеп, 
male succedet tibiy. 2) wmûblen , eligo, 

seligo, сї. изабратпи: 
| „Ти обери кога теби драго — 
Юбратити, им, у. рї. ди, etwas Vers 

[eitem induce us ns м i 
(Обраћање, п. dag Berleifen, inductie. 

D 

„ '|Обраћаши , ам, у. impf. febren, verto, 
Юбрашчић, m. dim; у, образ; 

Обр Aã 

Обрва, fe Ме Зидепбканпе , supercilium. 
Обрвица, f. dim, №. обрва, 
ОбрБати, ам, у. рё {фЇефїе& Ausfes 

реп befommen, tristem speciem accia 

pio. А 
Обредити, им, у. pf. Der Reie паф 

geben, thun, ех ordine facio. 
Обређивање, п. das Thun Der Neie 

паф, Daê Шитеђен. 
'Обређиваши, Ђђујем, у. паре. итте 
‚Бей, ех ordine facio. 
Обрезати, ежем, у. рї. Бејфис ен, 

circumcido, 
Обрезивање, n. dag Befneiden, сіг» 

cumcisio, у 

Обрезивати, зујем, у: impf. бејфиеја 
‚ Den, circumcido» | 
Обрен, m. Mannsnamè, nomen viri. 

Обренија, %тацеппаше, nomen femi- 
‚ пае (паф` беш masc. Обрен). 
Обретен, Mannname, nomen viri. 
Обретеније, п. das Fet Ber Sir Dung 

рез Haupts Johannis (24. $ебг.), inə 
‚ ventio, capitis S. Johannis, 

"Обретисе,/ римсе, ӯ. r. ‘рї. fiġ wo 
befinden, adesse. 

Обрећи, речем (говорисе n обрекнем), 
v. рї, verfprehen, promitto. 

Обрећисе, речемсе (говорисе и. o6- 
рекнемсе), v.r, рё. оегіргефеп, polli- 

‚ сеог, 

Обријатни , јем, v. pf. ба ен, (Баг- 
‚ bam) деїопдео, | 
Обријатисе, јемсе, у. рї, fih bars 
biren (laffen), toudeor. 
Обрисати, ишем, +, рї. abmifhen, 

‚ abstergo. 
Обрити, ријем, у. рё. ummüplen, sub- 

гоо, 

Обрицање, р. рђав Berjprehen, pollicis 
tatio. 

Обрицати , ичем, у. impf: оёсіртефеп, 
pollicitor. 

Обрипатисе , ичемсе, у. г. impf. yérs 
їртефеп, promitto. 

'Обричити , им, vide обријети. 
Обркатити, им, у. pf. еїпеп о фпаназг 

bart Béfommen, mystacem (pilos in 
labio superiori) nancisci (protrudere). 

Обрлашиши, им, v. рї, шимиден, 
nicht апё[айеп, circumsto, non dimit- 
to. Обрлатио као ајгир Жору. 

Обрнути, нем, у. pf. umfehren , verto, 
Обрнутисе, немсе, у, г: pf. штёеђг 

‚ ten, revertor. 

Обро, m. hyp. 9. Обрад. 
Оброк, m. eine feftaefegte Reit, teme 

pus constitatum: једе на оброк odet 
‚ оброком; hena једу без оброка, . 
Обронан, nka, т. Der Abhang, детехі« 

tas: | 

„Заспала девојка брегу ка обронку -= 

/ 

: б-б" 
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©брбнишисе, имсе, у. pf» þinabrolen 
(ооп der Erde fteilem Abhang), devol- 
уог. у 

Оббстити, им, у. pf. die jungen Zwei- 
ge абтеејјем (wie die Biegen), depasco 
frondes. 

Өӊбршаъка, f. der Querbalfen, der іп 
feiner Mitte um einen Пос. beweglih 
ift (in einem Knabenfpiele), trabs trans- 
versa, in medio perpendiculari insidens 
et mobilis (von обршаши).. 

Обртањ, mma, m. eine Art- Dr eph а: 
ren Зорре пад, um Die Pferde ans 

г ацріпдеп, annuli genus. 
Обртање , n. Daê Umòrehen,-circuma- 

спо, conyersio, < : ЖОК 

Обршатши „ phem, ү. impf. итфгереп, 
сисишаво. 

Обрӯч, m. der Reif (am Fafe), огыз, 
circulus. ; 

Обручан, ш. т. j. лонац, eine Art 
Zopf mit einem (thönernen) Reif um 
die Mitte, olla orbiculata, . | 

Обручање, п. даб егеї{еп, circumdo 
orbem, ' | | 

Обручаши, ам, у. impf. Беге еп, cir- 
cumdo orbem (dolio). 

Обручић, m. dim y. обруч. Аз 
Обрӯчје, n. (coll.) die Reife, orbes, cir- 

сап. j 
Обршиши, v. pf. übel anfommen, за- 

_ је excipior: обршио као нико његов. 
Обрштер ; der Dbrift, Oberfte, tribu- 

nus (militum); praefectus (equitum). 
Обрштеров, ва, во, de Oberğen, 

iribuni. 

Обрштеровица, f. die ©бетйїеп{тац, 
des Oberen Frau, uxor tribuni. 

Обрштерски, ка, ко, л) Обетћеп =, 
tribunorum, 2) аду. wie ein Oberfter , 
mure tribuni, 

Обуваһе, n. Daê Anfhuhen, calceatio, 
Обуватање, ш. dag Umfaffen, ample- 

хало. 

Обувашати, ам, у. impf. umfaffens, 
amplexor. y 

Ојугати, ам, у. impf, 1) кога, ап{фи», 

реп, calceos induo alicui. 2) Сфиђе 

anziehen, calceos iuduo. 

Обуватисе, амсе, у. r. impf. die ©фи: 
ре апҳіеђеп, induor calceos, 

©зувашити, им, у. pf. umfaffen, am- 
‚ рјеског, 

Обувача, f. ba6 Сфиђбапр, ligula (cal- 
cearia). 

(O6ya euma, им, vide обуловљетши. 
7 Обудовљети, вим, у. pf. (Epu) Fits 

wer (Witwe) werden, conjuge orbari. 
Обузсти, эмем, у. pf. тилд perum ete 

areifen, corripio, 

Обузимање, п дав Um[dlingen, Фу 
geifen, сешерце. 

Обучити, им, v. pf. армфееп, colder 

„Ови: 

и" ~ = ак эу... 4 

2% 
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Обузиматши, ам (и обузимљем), ү. 
impf. ergreifen, соггіріо; 

Обусшавиши, им, у. pf aufhalten y 
detineo. | | 

Обустаьљање, n. das Aufpalten, de- 
tento. i 

Обустављати, ам, у. impf. аијђаја 
геп, де ео , moror, 
Обуши, бујем (particip. өбувен), у. рё. 

1) Офиђе anziehen, дио calceos. 2) | 
коло (точак), die eigen ат Rade ап» 

bringen, absidem circumdo rotae. | 
Обу А, f. die Befhuhung, саісеашер- 

МА 06 АДЕ 

Обући, учем, у. pf. anziehen , задао: 
Обућина, f. augm. $. обућа.. | 
Обућисе, учемсе, ү. r. рї, fih айе» 

Ben, 1адпог. | е 
Обућица , f, dim, у, обућа, 
Обучавање, n, daş Abrihten, сопдосе= 

асіпо. |. и | 

Обучавати, ам, ¥. паре абгіфіеп, 
„сопдосегасто, ха д 

_ cefacio,. С 

Обушиши, им, у. рї. раб Oebr ркц» 
gen, foramen соггишро ; rumpo. +: 

Овај, ова, ово, Diefer „hic. ° : = 
Оваки, ка, ка, р [ег Art, hujus. modi, 

hoc ged бр че +. 

Овакб, auf diefe 2, hoé тодој >, 
Овакови, Ba „Во, vide эваки&^ 

Овамо, vide амо. K ajro ee 

Оһана( дав), анаи i fer Widder, aries, | 
Овас, вса, ш. ğer Hafer (Haber), avena | 

sativa Linn, 65 бб 
Овда, $. %, овда; онда, bald dieg, bald 

DaS! bald igt, bald wieder dann, mul 
‚ Ыз et varus intervenientibus: , 
Овдашњаи, ња, ње, der Hiefige, hujas, 
„hujus ioci (urbis), | 
Овде, (Рес.) ао говорен овде 

кч, | 

Osan, (Сремска, овдика, овђе~ 
Oshe, (Ерц.) Јка) pier, hic. 
Овејаши, jey, „и С 

овијати. 2% t, 
Овељача, f, vide релача. én Mansy 
Овида, f. Frauenname, nomen ferrat. | 
Ови)аши, јем, у, pf. (Ерц.) Йй {Їп 

worfeln, ventilare. ; | ый 
Овиција, f. Officierftele, munus. ducis 

(militum). 
E Ж m. der Officiet, dux militum, 

ров, ва, Bo, deg Officier, ducis . 
militum., 

Овицтреви, Ka, Ko, 1) Officiers, du- 
Ap 2) adv. nad) Ojficier= Urt, more 
испит, " y 

Овладати Рам“ у de 0 в pede 
Овнина, f. dugm. №. ован, 
Овнић, m. dim. y, ован. 

Оопор, Barpo, Widder, arietis- 
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(Овновина, £: das Shöpfenffeifh, ver- 
vecina, 

Овнујски, ка, ко, Bidder, arietinus, 

Пристао w њим, исипа у за 

, овнујским мудима ё Де а 

Овогодашњи (овог ишњи) ; ња, ње, 

beurig „Ме аргїй, hornus. 
Оволивачый1 ва, KO, augm, 

i ЛИКИ. 2 [47 

Оволики ! ка, 50, Те Grok, К 

Оволико (оболивб), fo viel, tantum. 
Оволичнӣ. һа, ко, vide оволикачћи.. 
„Оволишн1, на, но, dim. Y. АШ 
Оволишноб, Дк Y, СОА 
Овраниши ‚ им, У. рё [фр тафеп, 

reddo nigrum., 
Овранцаши, ам, у. pf. mít Franzojen 
4 ,anftecfen , inficere malo venereo. 

Овранцатисе, амсе; v. r: рї. гайд» 
fen befommen,, ОЛ, gallico inci. 

Оврсћи, овршем,, овръао, (Рес.) vide 
овријећи. рш ој 

ОБријећи, овршем, овръао; v. СРЕ 
(Epu. и Срем.) antreten (даз беѓге!= 
de), trituro. 

Оврћи, ем / овръао, vide оври- 
изм o AE A ر 

Озршине, f. pl. die Abfälle (beim Be- 
fhneéiden der Bäume), sarmenta. 

Овуда e bier duró, hac. 
Osga , f. das- Сфај, ovis. 
© к та, 1) der Сфаје, оршо. 5) 

, планина у Србији. | 
Овчарев, Ба „во vide овчафов. ћ 
„Овчарица , f. 1). die ©фа{егїпп, femina 

(рчеНа) раѕсепѕ oves. 2) овчја ноша- 
. pa, Dér Офата , ovile. 

Овчаров, ва, во, 0—8 ©фаїрісѓеп; opi- 
lionis. 

| Овчарски, ка, KO, 1) Сефаїег:, о 

9, OBO- 

lionuni. 2) айу. wie ein р А у: ê a 
‘more opilionis, 

Овчевина, f. (овч]впна?) a EN TR 
| _ caro EN 

Овчица, f. дав Сфіјфеп, ovicula. 
Овч)и, uja, uje, afs :, ovillusg ovium. 
Огадиши, им, ӯ. pf. коме шша, Yer= 

‚у kiden, аня reddo. 
| Огадитисе, огадило ми се, V.T. pf. u= 

‚ wider merden, molestus fio. | 

Огајтанити, им, у. pf. eine Сали: Бет» 

\ 

Огањ, EA m. daS Senet, ign vide 
! 

| бгар, m. (ст.) eine Art Sagopa, ca- 
i nis venatici genus : 

| pYaapnme рти и огари — 
` Огаравиши, им, vide огарити, 

Ӧ'гариши, им, у. pf. mit Koplen oder 
йир беја пите , illino fuligine aut 
вагђоце. 

„Ла нараним pme и огаре — Ми ре эч, 

ET s3 а? о 
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Оглав, ш. Der Theil der Pferdrüfung, 
Оглавар, m,f der ат Kopf. desjelben Des 

findlich , lora capitis equi. 

Оглавина (оглавина), f. Die Kopfhaut der 
Thiere, pellis capitis bestiarum. 

Огласиши , им, у. pf. yerfünden, fund 
majhen , сЕ 

Оглавитисе , имое, ү. г. рЁ fund merz 
Den, verlauten, nuncior. 

Огласник, ш. (сш.) der 
cius: 

ре, nun- 

· »Пуспр Турчина једног огласника, 
„Нека, каже Босанском везиру — 
Оглатши , ам, vide огледати. 
Оглапшсе, амсе, vide огледатисе. , 

Оглашивање, n. Daê Bertünden; бан 
‚ werden, nunciatio. 

Оглашивати, шујем, у. impi. 
maien, nuucio. 

Огледало, n. Der Spie el, speculum. , 
PE а А + Ина inspe- 

etio. „2) Das Отафјеђен , inspectio. 5) 
раб Э$ег[шфеп, experimentum , pericu- 
lum. 

Огледати, ам, у. арг] (ереп, triads 
Огледати, ам, у. pf. + іе en, Des 

јебеп , video, experior. j 

Огледашнсе, амсе, у.г. impf.} 1) i4 
Огледашисе, амсе, у. г. рі. fümS piez 

gel) befeben, inspicio me. 2) fi vers 
Кибеп, fih. тејсп, experior. 

fund 

Оглобиши „им, у, pf. Риф Œ GErpreffuns 
gen іфіпрей, exhaurio vexationibus et 
за 115. | KANY 

Оглодаши, nobe, ү. рї. аёпадеп, 
сотгодо, 

Оглӯнути, нем, У. pf. {диф werden, 

‚ oĐsurdesco. МАЊА 
Оглушитисе, имсе, у. г. pf. 

tause Opren Baber gegen jemand Bit= 
„Магда звао, ad preces. 

хране times yar. pf. себи, 
‚ виррчго. \ 

Огњан, т. 

Огњана, f. 
пае: ш. 

Огњевит, ша, шо, 
Огњен, на, но, 
Огњен, yide (лан. 

„(Осњило, пг Der: омей, chalybs ig- 
П viarius. 

їбшеп femi- 8 саш ийе; 

| {ейгід, igneus. 

_ umnähen, adsuo funiculum (clavum P). „ мањи те. „д, dar Feuerherd, focus. , 
das Си фи деси, Bers Оговарање, п. 

бе дељ, excusatio , defensatio. | 
Оговарати, ам, у. їшрї.} фи eines Guns 
apko RaT им, у pfs f ften їргефеш, 

іреп іде vertheidigen, excusog’ 
деѓерѕо :- | 

А --,Свекрваў је ара, 
2 Жы] „«Девер' оговара — 

Огблети, лим, Рес. 
gpm > им, @ рем.) [ Dergi. 

аде је ЖС astr е 271 CODE, 

кога, 

Mamba, n dîmen Үш... 

1 vide ОГ :04' 

а ЗРНА T 



т а у 

| 

| 487 Ого Огр 

©з 5° диёрїйпдегп, spolio omnibus rebus. 

' Oronermn, олим, у. pf. (Ерп.) nadt mers 

“= Yen, feineKleider zerriffen paben, nudor, 

Огӧрјелица, f. Berg in Dalmatien : 
„Примишесе у Огорјелицу — | 
Ограбиши, им, ү. pf. н. п. сијено, 

ооп allen Geiten аргефеп (den деи: 

fhober), rastro abstergere foeni me- 

tam, у 

"Ограда, f. der Baun, sepes: ограда 
око мјесеца. { 

©градиши, им, V. pf. 1) итидацнеп, · 
obsepio. 2) vide начинити (н. п. Be- 

_ сеље). 
Оградица, f. dim. 9. ограда. i 

Ограђивање, n. das Umjûunen, cir- 

cumseptio. 
Огргђивати, Бујем, у. impf. ишди» 

пеп, ођзерто. 

Огралсати * „ це, у. pf. yide para- 
попа лата © 

Огранак, нё#, ш. das Neig, frons 
Поа). , ; ; 

Огранути, не, v. pf. m. j. сунце, {i 
am Horizonte zeigen, ехогіог (de sole). 

Ограшје, n. der Streu (Rampf) cer- 
tamen : 

‚Божја помоћ Косовко Бевојко! 
„Be си сестро на ограшју била? 
„Да ђе ли си клобук задобила» — 
„Д’о Бог у а и кнежева во}водо! 
„Ни' сам нигђе на ограшју била, 
„Hum сам влобув на боју добила — 

Огрбавити, ам, у. pf, фида werden, 
einen Höder befommen, gibbosus fio. 

Огреб, m. оно mmo ocmaje Ha огре- 
блу кад се огребље куБела или, лан. 

Отребање, п. das Abziehen Das БГафјев, 
· purgatio lim. 

Огребати, бљетт, 

| 

5 бОголузнити, им, у. pf. кога, nadf 

ү == 

у. impf абџеђеп, ] 

| · (еп Slab Urg 
Огребине, #?[1, рл 

f Огребло n. 01е УујЕфвсаије, pecten li- 
Р 

. | пати 
| Огрев у m. ес/и Срем.) vide огрјев. 
| Огрезнути, езш у. pf. untergejen 

(ий Wailer), mergi : 
„Пас му коњиц у KpE огрезнуо — 

Огрејати , jem, (Рес. и Срем) уйе о- 

· тргјати, эбет, ози len 0662 

Огрејатисе, јем (Вес. и Срем.) vide 

огријатисе у фено» ән» 

Огргпсти, о pesem, 

scàbo. 2) лан, куђељу, арџеђец, purgo 
trahendo per ferrum. 

/ 
é 

Огрешитисе, имсе, ес. 1 е 

vide трката Веја 

Огризине, f. pl. Die Heber ШТ vo 
peu in der Krippe, residuum fõeui. 

па 

ү 

A PA у 
... А.а 52 Ј Е 

Од, m. der Gang, incessus: познајем 

ө. Ода, vide од: ода шта је то? 
v. pf. 1) Бравеп, Одабрати , ерем „ У. pf. 

братии Да 
Geben, Одавање 

Огрешити, 24 (Pec. и С Ко ig + Одгвати, дајем, у. impf, апд,беп, dca 

P ријешити њ or нн і lly sens, его. | 
Одавде (одавдс, 

n Одавлс (одавлб, бдавлб), vide одавде, 
Одавно (од давно), lange, lûngft, diu. 

488 Orp Ода | 
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Огријало сунце, | (спт.) erwärmend, 
Огријано сунце, ў саіеѓасієрѕ : 
„Султан паре огријало сунце! — 
Огријати, јем, у. рї. (Ерц.) 1) етра 
men, calefacio (hominem), 2). þeryorz 

„Фотћећ (уол der Sonne), apparuit sol. 
гријашисе , јемсе, у. r. рї. (Ерп.) fih 

‚ љашпеп, сајећо. 
Огријёшити, им, у. рї. (Ерп.) душу 

die Сетей NE пека Beiaften рес- 
catis опего апшћи. . З 

Огријешитисе , имсе, у.`т. pf. (Epu) 
‚кф verfündiaen, nefas адзіно: 

"Огрјев, m. (Ерц.) die "февипд, cale- 
' Таби. нема дрва за огрјев. | 
Огрвнути , нем, у. рё. bitter werden, | 

‚ amarus fio. К 
Огрлица, f. Der Өаїё{фїїн@, monile. 
Огрљак, ш. Daê Halsband (des Hundes, 

Загреб), vinculum“ collare, 
Огрнути, нем, №. pf: 1) н. m. janyn- 

пе, den Лап е, итӯдпдеп, cir- 
cumdo. 2) күнруз@ё®»йтагабеп, uny 
mit Erde штраијеји, circumdo hu- 
ny d i f 

Огртање, n. т) Daê Шиђапаен, cir- 
cumdatio. 2) Daê Umgrapen des Kulus 

‚ ки; Ereh datio’ Hetis Ve tg 
Огртати, грћем, у. pf. 1) umhängér, 

circumdo` 2) дет Kufurug буре um- 
fd aufeln, circumdo humum. 

Огрубити, им, у. pf. н. п. од крас- 
ша, Durh Blatternarben ein grobes 
Uusfehben befommen , asperam faciem 
nancisci. 2 tesi blaa • | 

Огрувати, ам, у. pf. н. п. кукурузе, | 
abfhlagen, decutio. | 

Огуглаши, ам, у. pf. што, fi ап ets 
waê gewöhnen, аззнећо. Огуглао, као 
цигански коњ бубањ. К + 

Огул, им, у. рї, finden, ехсо« 
r 10, 

‚ га по оду. | 
Од, 1) ооп, а. Од попа до ковача; од 

злата, од еребра, од земље; књига 
дошла од цара, од брата; грми од 
запада. 2) бољи од мене, beffer a18 
іф u. f. w. melior me. 5) умръо од || 
срдобоље (од грознице, од вру- 
Кице), а n der Ruhr geftorben, periit 

· dysenteria, 

vide од- | 
уле. чал i 

баё 201 деко. | л. 

› | 
одавдс), von hier, 0, 

| | 
hinc. 



489 Ода 

Одагнати, ам, у. рё. тредесе ен, abigo. 
Одадирање, n. т) баё Abreigen, 2) das 

GEntreifen, Grpreffen, expressio. 5)ра8 
С дфЇадеп, percussio. 4) daS Татре Sars 
501, crepitus ventris. 

Одадлрати, рем, у. impf. 1) абсеібеп, 
уі дебаћо. 2) erpreffen, extorqueo. 5) 
{асе flagen, percutio. 4) аге {агзеп, 

‚ уећетепфег pedo, Ў 
Оладнити, им, у. pf. den Bolen aus» 

ihlagein, fundum excutio Пой 
| «Ола gpcr ém (и одадерем), одадрђо, 

(Рес. и Срем.) уде одадријети. 
Одадонјети, рем (и одадерем), oga- 

traho. 2) erpreffen, extorqueo. 5) ftarẸ 

fólagensypeccůtios 4) Шат fargen, ve- 
hementé pedo, у 

' Одазваши, зовем (и одзовем), abru: 
fen , ауосо. 

' Одазвашисе, зовемсе (и одзовемсе), у. 
г. рё ğa тееп, Auf den Ruf ants 

| morten, respondeo 

Одајање, n. das Sûuger/ gur Genüge 
| (Abiäugen) ‚ Qutritio sufficiens. 
' ©дат]аши, ам, у. impf- abfäugen, ad- 

‚ Тасїо, 
Одајица, f. dim. 9, одаја. 

"НО данае (одавле, одакле), 
unde. · 5 

' Оданда (оданде, оданде) |} von dort, 
| Одӣнлё (оданле , оданле), f illinc. 
| Одануши ,\нем, у. рї. аидјфлашен, 

, respiro. | 2 | 
| Одање, n. даб Фраџетени, ambulatio. 
Одапирање, а, а) баё вел, fultu- 

' таае 1111510. 2) фа Oeffnen бег Tpüre 
| apertio januae. | ` 
Одапирати, рем, v. impf. з) Die Thür 

' Öffnen, арепо, 2) Яйвеп, fulcio, in- 
‚ mtor. 

|| Одапиратисе, ремсе, v. r. impf. їф 
{eşen (auf der SINE), resisto, consisto. 

| Одапрести, ем, одапрђо, (Рес. и Срем.) 
¦ vide одапријети. | | 
| Одапретисе, емсе, одапръосе, (Рес. 
| и Срем.) vide одапријетисе. 
| Одапријети, рем, одапръо, у. pf. 

(Ерц.) з) spama, die Thür öffnen, 
aperio portam. 2) ftügen, fulcio. ) 

‘О дапријетисе, ремсе, одапрљосе, у. 
г. pf. (Epu.) fih fegen, consisto. 

'"Одасипање, n. Daê Wegfhütten, defusio. 
|" Одасппаши, ам (и одасипљем), у. impf. 

woher, 

"О дасути, спем, v. pf. теајфи(ен, d 
, fundo. 

| үү, ам, у. порт, {раз егеп / ambu- 
| _ lare. - i | 
(Одати, ам, ү: pf. кога, angeben, de- 
li fero. 

дръо, у. pf. (Epu.) з) abreigen, де» 

vocnt «¢ 
wO дајаҝ̆а, vide уй, tsien р 21, 

_ треајфи еп, defundo, Бе 
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Одатле (одашле, одашле), yon да, 
istinc. 

Одаће, n, п. није на одаће, ift niht 
feil, non venumit, non est venale. 

Одац, оца, m. н. п. коњ, или човек, 
‚ Der gut geben Fann, pedibus celer. 

Одапија “, m. Der Zimmerfellner, а cu- 
biculis cauponi, 

Одбацивање , п. dag Wegwerfen, abje- 
ctio. 

Одбацивати, пујем, у. mpf. 1) weg: 
mwerfer, abjicio, 2) коме, einen im Wers 
fen übertreffen, vinco jaculando. 

Одбациши, им, у. pfs1y wegwerfen , 
"о »аЬ]тотө<г 2) зоб einem фирории im 

. Wurf; јасшалдо vinco. 
Одбећи (говорисе и одбегнуши), од- 

бегнем, (Рес. и Срем.) vide одбјећи. 
"Одбијање, а. а) Daê Wegfhlagen, de- 

cussio. 2) Dag Ubfpänen de Kindes, 
ablactatio. 3) Dinwegtreiben , abactio. 
4) Abziehben (von der Summe), detra- 
ctio. 

Одбијати, ам, ift Daê у. impf. yon од- 
· бити in alen 4 Bedeutungen. 
Одбирак , рка, m, das Weggeflaubte, 

Tejiculum. | Д. 
Одбирање, п. da ед8 ашфеп, sele- 

ctio. 

Одбираши, ам, у. impf. auseinander: 
‚ Elauben, seligo. 
Одбити, бијем, v. pf. 1) шев фЇааден, 

þerabihlagen, decutio. 2) дијете од 
сисе, аб{рапеп, ablacto. 5) говеда, 
овце, козе, Wwegtreiben, abigo. 4) аб» 

‚ међеп (ооп Der Summe) , дећтаћо. 
Одбишисе, бијемсе, у. т. рї, fih Daz 

. yon maen, abeo.- 
Одбјећи (говорисе и одбјегнутши), од- 

бјегнем, у. рї. (Ерц.) davon fliehen, 
аи го. 

Одболбвати, лујем, у. рї, дитф ranés 
` heit аббу јен , morbo luo. 
Одбрајање, n.- das Hinmegzäplen, de- 

пштега о. if 

Одбрајаши , ам, у. impf. abzählen, de~. 
_ numero. = 

Одбрати, берем, vide одабрати, 
Одбројиши, им, у. pf. абрађеп, de- 

потего, 

Одвабиши, им, у. pf. þinwegloden, 
. ablicio. 
Одвадиши, им, 

demo. 
Одвалити , им, у. рї. 1) þinmeawälzen, 
тетоуео , атоћог. 2) {еіп ИЕ та» 
hen, feliciter cessit illi: он одвали;. 

Одвалио као Благоје серуёби. 
Одваљаши, ам, у. рї, тредтађец, re- 
moveo, 5. 9. буре. 

Одваљивање, п. Da; 9841041500, remo- 
tio, ayolutio, 

v. pf. herausnehmen, 

% 
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Одваљиватт, љујем, т. impf. wegs Одврнути, нем, у. pf. 1) mwegbredenr 
а еп, атоНог , ауојуо, (н. m. ногу од печена прасета), avela 

Одваривање, n. das Ubfoden, Abfieden, lo; £) реч! фгацбен , retorqueo. ` 3) од» 
decociio. Брну! crepitum edidit egregium. 

Одваривати, рујем, v. impf. abfohen,, Одвбсти, врзем, у. pf. loswidein (das 
decoquo: Pferd), expedio. 

Одварити , им, у. pf абеофеп , decos Одвртање, п. das Фодбгефеп, деѓга- 
quo. ‚ ctio; 2) даб Rosfdhrauben, detorsio, 

Одвезати, вежем, у. pf, [оёбіпдеп, Одвртати, врћем, v. impf. 1) [o§bres 
solvo; fen, defringo. 2) [об|фтаџреп, de- 

О двезивање, п, das Losbinden , solu- torqueo. | 
tio. Одврћи (говорисе. и одврнутиј Bpr- | 

Одвезиваши, зујем, у. impf. lobin: нем, vide одметвути ». 
‚ деп, solvo. Одврћисе (кри одБргнути 
Олдвејати, Срер вргнемсе, у. r. рё. н. п. у ајдуке; 

одвијати. ЈА үр > Р АЛ айан N y Fi 

Одвести, ведем, у. pf. Dav ст ОдБући, фу у; юёд[фГе реп, abs~ 
abduco. traho. 

Одвести, везем, у, pf. davonfübren, T ава кол poida dilatio. 
ауеһо. ° Одгађати, А у. ге, аціїфіеБеп, 

Одвестисе , веземсе, т. г. рї. тедѓађ= а его : одтађа од данас до сјутра. 
N геп, ауећа, Одгајити, им, ЖЫ шә ed groğ 
Одвећ, qar ¿u viel, nimis, aieben , educo едисеће ци? уор. 

Одвијање, п. раз @о&гої‹Ёе[п, Losfhraus Бора п, 1) раб Ang 
ben , expeditio, retorsio. рове? 2) "ије, e 

Одвијаши, ам, у. impf. [081ісеїп, [084 Өле ам, у. ЯМ JA РА. 
· тршреп, ехредо, гећотфаво. responso., 2) МУ +. хе. э 
Одвајаши; вијем, у. pf. (Ep) abwor:z 35) свирала my j к Г) үн ents. 

feln, ventilo aliquid de acervo. {ргефеп, деђосфеп, respondeo, 
Олвити, вијем , у. pf. [оётіпђеп, [08+ Одговаратисе, амсе, у. г. пр Ух 

~ уфтаирђеп , retorqueo. ‚ еп фиридеп , excuso „Де 74 
О двише, зи, а и (5иїебе, zuviel), nimis: Одговор, m. die Untwort, гезроп5 
„Што си мени одвише лијепа, Одговорити, им, у. pf. 1) antworten, 
„Да је Бог до да си ми слијепа — respondeo. 2) кога, tinen, епіфіз 
Одвлачење, п, раб Wegfhleppen, abs- деп, excuso. 

tractio, Одговбритисе, имсе, у. r. pf. fih ents 
О лвлачити, им, у, impf. Davonfhleps fhulDdigen, excuso me, 
реп, abstraho. Одгодитн ,им ,у. pf. auffhieben, а его. 
Одвода, f. рег Uff, ramus. Одгоненути, нем, у. рї, ent rûtbfeln А 
Одводити, им, у, impf. megführen, solv aenigma. 

ађаасо. Одгонстање , n. dağ Сита [еп , sos 

Одвођсње, n. Daê Wegführen, abduc- [айо aenigmatis. | 

оао, Одгонсташт, екем, у, impf. enträth- 
Одвракати, ам, у. pf. н. п. главу, ` felm, explico, solvo aenigma. 

(gemein) den Ферт ађђацел, amputo, Одгонетљај, m. die Auflofung des аер: 
decollo, (е[8 , solutio aeuigmatis. 

Одвратити, им, у. pf. 1) воду, аб[е:  Одгонити, им, у. impf. wegtreiben , 
геп (За ес), дедисо, derivo. 2) абтрепа jabigo: 

реп, abreden, averto. Одгоњсње, n. Das MigtteiP en ево 
Одвраћање, n. 1) die Ableitung, deri- Одгризање, n. Das Жедрефеп, Abbeiż 

vatio. 2) раб Ubbritgen, aversio,, avo- eii, demorsio. 
catio. Одгризати, ам, у. паре. абрефеп, de- 

Одвраћати, ам, у, impf. э) ableiten,  mordeo. 
derivo. 2) abziehen, abstraho, | Одгристи, ризем, у, pf. аббе еп, der | 

О дврвегон, вимо, у. pf. (Рес.)у meaftröz mordeo. 
Одврвити, вимо, v: ре (Срем. Ла Одгрнути, нем; у, pf. 1) aufdeden, | | 
Одврвљеши, вимо, у. рї, (Epi. einer retego; $. 5. виноград. 2) wegen | 

DPtrenge Menfdhen), auferri. мредіфісбеп, гетоуео. 
Одвргнути, нем, vide одврћи. Одгртање, n. 1) dag ибеел , bak- | 
О 1вргнутисе, немсе, vide одврћисе. tio, 2) Daê Wegrüden, тетоћо. — 
Оаврљати, ам, ү, рї. Davonîdlendern, Одгртати, грћем, у. impf. 1) ا | 

· abeo otiose, ( : „fem, retego, 2) megrücen j о | | 
ATAT 
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|'©Одилазиши, им, EE 
| Одимшли, им, vom Жаиф 
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Одебљаши, ам, ¥. pf. Dif werden, cras- Одисати ,; одишем, V, impf. aushaus 
5е5со. 

Одевање, д! 74 vide оди- 
јевање. ر сва ей 

Одевапиг, а ‚а И 3 Уран 
У 2 АЌ О јеваши, _ 

Одежда, f. Das Mefgetmand, vestimen- 
ta sacerdotis 

Оделити, им, (Рес. е бару vide оли: 
јелити. 

Одсло, р. (Рес, и г) et md одијело 
Одељацц ха: ем. ) Aide 

ођељати VA 
Q aenyma e одести. 
О дераптиу Dens оре Fhinden, ехсог1ө. 

Одератисе, ремсе.„'у. r. pf. пф heifer 
{фсеїёп саен. adèravim usque clamo, 

` 
poto ёеѓ.. :% 

О дервељишиое, шмсе, у. г. н feitz 
Одервечишисе, имсе, у. г. pff траса 

‚ neigen, inchnory \ехфга85 еп existo. 
Одести (говорисе и оденути), оде- 

‚ нем, (Рес. и Срем.) vide оБести; 
Одећа, f. (Рес, и Срем.) vide ођећ 
О дечи очи, се. Дечани. 4 
Одзватши, зовем, уде одазвати. 

Одзватисе, зовемсе, уде одазвашисе. 
Одзивање, п. das Antworten auf das 

Rufen, responsatio vocanti. 
Одзиватисе, амсе (и одзивљемсе), 

v. r. impf, guf den Ruf antworten, re- 
‚ sponso vocanti. 

Оди, одите, fomm Бет, Fommt Бег, 
veni, venite, adeste, 

Олива, f. Berwandtfhaft, affinitas. 
Одигнуши, нем, vide одићи. 
Одигравање, n. 1) Daê Abtanzen , com- 

pensatio saltando, 2) da8 Davontanzen, 
„abitus saltantis. | 

Одиграваши, ам, у. impf. 1) davon 
tanzen, saltans A 2) abfangen, sal- 
tando compenso. 

Одиграши, ам, ү. рї, 1) davon tangen, 
„saltans abeo, 2) abfangen, saltando 

У compenso,- 

Одизање, n. Das Aufheben, elevatio. 
асани, одижем, у. impf. аштеђен, 

егеу 

"Одијевање, n. (Ерп.) das 95е еібеп, 
vestitus. | 

Одијевати, ам, ү. ве (Ерп.) бен еј: 
den, vestio. 

 Одијелити, имуху. РЕ (Ерп.) trennen, 
separo. > 

Одијёле , i. (Ери) Die Belleidung , j- 

ew 

stitus ; vestipen 

Одилажење, 

ugenweh 
befommen , aet dolent a fumo. 

"Одисбње, п. Бад Ливђацфеп , зртано., 
emissio aeris. | 

© фег, 

Одлагати, лажем, у. поре. 

аетет emittos. 

Одиши? ҮҮ У, impf: Gehen ‚ їіпседо,’ 
ОдиКи, (говорисе одигнуши), одига 
"ҥе v, прете ККАН": е] levo. 
Одићи, одиде (и одиђе), v. r. рї. abs 

fliegen (5: B. dom Wein, Blut), defluo: . 
Одјаати, оајащем, vide одјати. 
Одавипт y “у, PE'A н. овце, из 

egieiten, abdyco (ipse praeiens). 
олія гїї, иур. н.п. враша, teit 
Отеп, арегіо. 

удјати, јашем, 
equo ауећог. 
ех equo. 

Одјачаши, ам, v. pf, erftarfen, firr 
mor, ۴ 

Одјебати, бем, у. pf- defutuo (futuen= 
do lno, з0ојуо). 

Одјездити, им, 
ten, equo avehi. 
дјекнути, нем, у. pf. 1) афзеи, in- 
Бето. /2) purüdhallen, resono: 

уче пушка, запјева Милошу, 
„Оругџићу на жалоспт одјекну — 

/Одјепсти / јебем, vide одјебати. 
Одјести, једем, у. pf. 1) абејјеп (Ditreh 
еп аивдіеіфеп, 3. B. eine Shulds 
forderung), edendo compenso, 2) weg: 
effen, edendo demo, 

Одлагање, n. 1) das Auffdhieben, dila- 
tio. 2) бав Сп феђеп (адвкиђеп), levatio. 

1) ап{{фїе= 
ben, а его. 2) enfheben, ме Laf арпер= 
men, levo : одлаже ногама (H. п. коњ). 

Одладити, им, у. pf. fih aus dem 
Gtaube magen, aufugio. cf. оладити. 

Одлажаке, n. 1) das Hingehþen, мано, 
‚ зу)ўаё Weggehen, der Abzug, abitus. 
Одлазак, ска, m. Das Beggeben, Die 

Abreife, discessus. 
Одлазити, им, у. impf. 1} hingehen зи 

jemand, frequento aliquem, 2) Dûyore 
gehen, abeo, discedo, 

Одлајати, јем, v. рё, 1) abbelen, la- 
trando extorqueo, 2) dayon bellen, abeo. 
latrans. 

Одламање, n. Dag 266гефеп, decerptio; 
Одламаши, ам, v. impf. @9бгефеп, de~ 

сегро. 
Одланути, не, у. pf, [еїфїег Werder , 

у. pf. 1) davon reiten, 
2) abfteigen, descendo 

у. рї, (ст.) davon reie 

levius fit, 
ar n S ес. н/ Ср vide од- 

лијегање. јео и аф, 
Одлегатисе, Је сЕ 

vide лае,» 
Одлежавање, п. Durch 

jacendo luo. 
Одлежавати, ам, у, impf. ablizgen, 

0. гіфи Зара Вал cende luo. 
Одлежаш ее д 
а ђе > - 

е OUIfC o, 

D2 
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Одлепити, им „„(Рес. А Срем.) vide 
одлијепити. 5 

Одлепљивање , ак gor: yy pema Aide 
одљепљивање Ае; 

Одлепъиваши, ушш йе рем.) 
å vide одљепљиватши d 

длеша Шер 

O у аруа 3 эра خا 
vide одлијетати: 

Одлетеши ‚тим ‚ у. pf. (Рёс.) 
Одлетшити , им, v. pf. (Срем.) 5 еасп, 
Одлећети, лешим, у. pf. (Ерц.) J атојо. 
Одлсћисе, одлежесе (и одлегнесе), 

у. г. рї. тісдеграПеп, resono. cf. pas- C 
‚ лећисе. 
Олдливае, n. (Срем.) vide одљевање. 
О 1лирати, ам, (Срем.) vide одљеватши. 
Одлијегање, л. (Ерц.) даб Wiederpalz _ 

У мјерање. DNS: 27. 
ГА Одмерати, ам, (Рес, . „Ср №.) vide 

одлије- `` оам]ерати. С ; 
с ӘХ 

(еп, resonantia. 

Одлијегашисе, лијежесе, v. r. impf 
ЏЕрц.) mwiederhallen, resono: 
жесе по брдима. 

dayon % 

Одмењивати, њујем f. 
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одмарање, n. Daê babit, отеп, re 
focillatio, refectioa 

`Одмараши „ёк... у, у, ар. ап. коње , 
dig Pferde labeng строе laffen, ге- 
Ћао. › ا є эз 4 уза 

Одмаратисе, амсе, ү. г. impf. fih ег» 
þolen , reficio, 

Одмаћи (говорисе H одмавиути), маке 

Oar 

нем ;' у рё. редете оуео, 

Одмекнути, ием, у. рї, e еп, weis 
фес werDeg, m ЈЛУЋ 

O arenas с. е одмјена. 
дмењити , и ха vide 
одмијенити. 9۰ 

тењивање, 5 vide 
" одмјењивање. 

Же Epen y 
АРСО 
ЫЕ. vid од-. 

vide одмјењивати. 
Одмерање, u. (Рес, и 

ериши, им „(Рес Срем.) vide’ 
Одлијёдити , им, у, pf. (Epu) öffnen’: < одмјериши. "ут 

(прав vertteibt war), арегіо. 
Одлијетање, n, (Ерц.) das ке ДЕ 

gen, avolatio, 
Одлијетати, јећем, у. impf. dayon 

fliegen, ауојо , ауоћ о, 
Одликовати, кује, у. impf. ДеђЕ gut ап, 

іфісе й, Ясо 

Одлити, лијем, у. pf, Ваџоп, weggie= 
gen, аво, effundo, 

Одложвти, им, у, pf. аисфіебеп, dif- 
fero, 

Одломак, мка, m, ein abgeriffenes Ота, 
deçerptum quid, 

Одлбмиши, им, у, pf. wegbreden , de- 
cerpo, 

Одлуњати, ам, v, pf. mit бапаеиђет 
Хорје dayon geben, capite demisso 
ађео, 

Одлупати, ам, у. pf. abfhlagen, de- 
tuudo, 

Одлучивање, n. 
ralio. 

Одлучивати , чујем, v. impf.) abfondern, 
Одлу чити, им, у, pf. separo, 
Q, дъ f пљивање , n. (Еру.) das UAbfleiben, 

ае по. 

Одљепљивати , љујем, у. impf, (Ерц.) 
айр ейп, де по. 

Одма а 7 машы С од ико gi eonfestim: 

Одмагање ‚ n. раё Gegentheil von Hüls 

[е+-0а6. Га вук deterioratio, 
Одмагати, ажем, у. fr. ftatt gu helfen, 

eines Berlegenbeit поф vermehren, de- 
om го: ано ми не можеш помоћи, 
немој ми одмагаћ) 

Олмакнұти eit гд йо» Ad 
Одмам њи H уй apf робни, 

Dinweğvetepen , ablicio 

Daê Abjondern, sepa- 

O2: 

Одмеш, ш. н. п. није по на одмеш, 
© aum Wegwerfen, поп est res quam 

арјісіаѕ, 
Одмётае, n. з) Daê Weglegen, ѕеро- 

sitio, rejectio. 2) Daê Ubtrünnigmaden , 
defectionis- табно з das Abtrünnig 
werden, defectio. 

Одмешати, ећем, v. impf. 1) wegles 
gen, sepono. 2) аб типа maen, ad 
defectionem sollicito. 

Одметатисе, мећемсе, v. г. impf. 
‚ abtrünnią werden, abfalen , deficio, 
Одмешнуши, нем, у. рё т) wegleggen, 

sepono. 2) abtrúnnig тафеп, ad деч 
fectionem регдисо, 

Одмешнутисе, немсе, ү. т, рї, abfals 
len, deficio. 

Одмицање, n. dag Wearüden, remotio, 
Одмицати, ичем, у. impf. dayon из. 

(еп, amoveo, 
Одмијенити, им, у, pf. (Ерп.) einen 

ablöfen, edo in locum alicujus ; 
sufficior : 

„заш’ се синко не шће оженити 
„за љепоте и младости твоје ? 
„Да се стара одмијени ја — 
Одминути, не (м. 4 үіае Реј 
нуши: ај Гай РА ет 

„Haje л ray u 
Oayjena, f. (Epu:) vide ‘pangon 0. 

0 ы це) убав ТОГ 

АШЫН} (а Тодић А 1ссезУјо а ы). 
Отмјењивати / њујем , у. impf. 

абјојеп, зисседо in locui ali 
Одмјерање, п. (Ерц.) eine Geberde, um 

ви eigen, Daf man fih aus etwas niht 
mahe, ¢6 niht fürgte, gestus minas 
coutemnentis, 

(Ерц.) 
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У Одмјерати, ам, у. impf, (Ёоп,) eine 
‚ Фебесре (mit dem зиснфаеродепеп Ar- 
те) тафеп, um фи зеідеп, Daf man 
fih aug etmas пїфїё шафе, gestum fa- 

‚ cio eontemnentis minas, 
Одмјерити , им, у. рї. (Ёрп.) 1) abs 
тесп, abwägen, 4ешейог, dependo, 
2) mit Dem ENbogen eine Geberde таг 
феп, даб man eines Drohung niht 
fürhfe, cubito ostendo, me alicujus ,, 
minas contemnere: одмјерио му до. 

` Флраниши, им; “у. pf. fih früh aufmas 
ve gepa ane discédo. 

ланта. 
Одмолити , им, у. pf. Товр ен, pre- 

cibus libero. 
Одм5ран, рна, но, диёдёгаћеё, erholt, 

frifh, refectus. 
Одмориши, им, у. pf. erquicfen, refi- 

cio, ausraften laffen. 
Одмошавање, n. Dag Ubhafpeln, reso- 

lutio Б огаш де rhombo, рад Abmwiz 
еи, expeditio. 

Одмошавати, ам, у. impf. abhafyeln, 
abwinden, abmideln, геуојуо , ехредо. 

Одмоташи , ам, у. pf. ађђајрејп, re- 
volvo, afwifeln , ехредо. 

. Одмоћи, огнем, у, pf. ftatt зи ђеПеп, 
einen поф tiefer in Berlegenpeit бгіп: 

‚ Qen, auxilii loco magis etiam impedio. 
Одмрзнушисе, немсе, у. г. pf, auf: 

tþaueu, glacie solvi, liberari. 
Однеши, несем, (Рес. и Срем.) vide 

‚ однијети. Ж pen fy 
Однијеши, necem, одии]о (одније- 
сла, ло), у. pf. (Ерп.) davon tragen, 
aufero, 

Односиши, им, у. impf. wegtragen, 
"авзрегћо. ч ч 

Одношење, п. баё 9#Зей!табеп, аѕрог- 
Табо. хк џ 

зн | 1 von Bier, hinc, ex hac parte. 

Одозгб (од озго), von oben, desaper. 
‚Одбуиши, им, у, рї. 1) fången, lacto, 

4 Ф +“ 

‚ Одонуд, 

‚ 2) anfaugen , tento uber: крава се не 
“да помусти, док не одоји теле, 

Одбјче, чеша, n. das, Gåugefdwein, 
'Ferfel, porcellus. 

Одолети, лим, у; рї, (Рес.) Wider- 
Одблиши, им, у. pf. Срем.) 5 ftand leis 
Одолеши, лим, у. pf, (Ерц.) J ften,wehs 
хеп, resisto. 

Одонда (од онда), feitdem, ex eo tem- 
pore. t WN төс. 

(од онуд) ооп dort, ex Ша 
Одонуда, f partê , illinc. 
Одоравање, n. Des Abadern,. peraratio ; 

solutio per åiâtionem. | 
Олораваши, ам, у, поре \ аВофегп,рег- 
Одорати, рем, у. рї. ж атапдо 
` solvo. : і 

Одрадити, им, у. рї. abarbeiten, la- 
- borando (opera praestita) penso, 

Одр 498 

Одрађање, n. Das Qäugnen der Bermandta 
fhaft, abnegatio generis (gentis). 

Одрађатисе, амсе, у. г. impf, Die Berz 
пат фаје abläugnen, abnego gentem, 

Одрађивање, п. das Abarbeiten, pen- 
satio per laborem. | 

Одрађивати, ђујем, у. impf. абатђеја - 
ten, opera penso debitum. 

Одрамаши, мљем, у. pf. þinmeghinten, 
" claudicans abeo. 
Одранити, им, у. рї. auferziehen, educo. 

"Одрањивање, п. раб Groğziehen, еди~ 
ctio , educatio. 

Олы аши, њујем, ү. impf. grof gies 

БИКО. metan 
Я vas Ў Одрасти, стем, у. pf. grog тафіеп, 
ехсгеѕсо , ђегаптафјен , адо!евсо, 

Одредиши, им ,*ү. pf, бейітшеп, de- 
“Altino ми лем и, 
"Одређивање, п, Daê Beftimmen, desti- 

natio. 

Одређивати, Ђујем, у. impf. beftim= 
. meny destinoa“ 

Одрезати, ежем, у. рї, 1) wegfóneiz 
den, abscindo. 2) crepitum fortem edo. 

Одрезивање ‚ n. баб Hinwegfhneiden , 
abscissio. Tr 

Одрезиваши, зујем, v. impf. абфиса 
den, abscindo. 

парак. ем (и одерем), одръо, (Рес. 
"и"Срем.) vide одријеши. i 

Ол ёпшсе, емсе (и одеремсе), одръ- 
осе, (Рес. и Срем.) vide одријетисе. 

Одфећи ечем, у. pf. абјадеи, renuncio, 
Која усша рекла, она и одревла. 

Одрећисе, ечемсе, у. r..pf fih losfas 
‚ gen, renuncio alicui. : 
Одрешиши, им, (Реб,+й*Срем.) vide 
одријешити. 

Одржаши ,.жим, у. pf. т) ein Rind auf 
Den Armen getragen haben, 518 ез {его 
geben fann, manibus зиз ео : ја сам 
га одржала. 2) behaupten (5. B. беп 
Wahiplag), ођџпео. 5) erhalten, con- 

‚ servo. 4) þalfen, coñtinco. А 
Одријети, рем (и одерем), одръо, v. pf. 

‚ (Ерп.) їфіпдеп, ехсогіо. vide одерати, 
О дријетисе, ремсе (и одеремсе), одръ- 
"осе, v.r, pf. (Ерц.) fih heifer {relent ¢ 
trinfen, и, {. mw, ad ravim usque clamo ۾ 

` poto cet ~ "фб » ~, > | 

г»Овиласе и одрла стрина, 
„Да oaa шта не би ни жалио, 

` „Век од поке воде јабукове. 
‚ Одријешити , им, у. pf. (Ерп.) logins 

den, solvo, б? 

Одрицање, п. Das Abfagen, дав-Совјаз 
gett, renuntiatio: 

Одрийаши, ичем, у. impf, abfagen, Wis 

derrufen, renuntio, геуосо. 
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Олр:патисе, ичемсе, у. г, impf. 15 
{р3{ааеп, гепишпо, 

Оло удитисе, имсе, у. т. рї, пф logs 
{адеп von der Vermandtihajt, renun- 
tio genti. 

Одбпати, ам, v. pf. abfranen, scabo. 
Одртима, f. Die ©фіпршаӣӯге, equus stri- 

‚ gosus, macilentus. 

Одсвакалс, 

О лсвакуд, 
O усвакуда, 
Олседнути, нем, у» одбести; 
О 1селе , vide оселе, унели ~ 
Одсслити, им, vid? FET 
Одеслитисе, имсе,'уїйє оселит 9% 
Одсести (товорисе и одседнути), of- 

седем, и одседнем, (Р Срем.) 
vide ут тч 

Одсијсц ame, n. vide cujei 
Одспјепатт, ам, vide осијец ПТ 
Одсијсцаљінсе ‚ ауе 

‚ тисе. 72272 pre 
Одсипање, n. vi 
Олсипати, ам (и 

‚ дасипати , 7 

Одсјек, ш. vi сјећ, 
плен (товорисе. и e лнути), 
сједем (и одсједнем) (Ерп.) у. Б]. гјод 
коња, абіїсідеп, descendo. 2) одсјед' 
мене гр'јешној, присјед? баби 6'јес- 
ној, fagen Die adder, wenn ihnen 
etwas іп der Kehle ftecfen geblieben (als 
fo: bebe Dih, abscede). زر 

Олсјећи, сијечем, vide осјећиц 
О дс) јећисе, сијечемсе, vide Фсје 
О дсјечак, чка, m. vide осје 
О дскакање, п. vide оскака! 
Одскакати, ачем, vide освакаттт, 
Одекакивање , п. vide оскакивање, ^7 
Одскақув роши уем, vide оск дева» 

ши, 72 Жа 

Олр Охе 

| бон allen Seiten, аПепФ а; 
[5еп 7] undiquaque. 

~ 

одасипање 

7а 

oA Al 

Олдскдра (од “скофа), unlängft, даг! 
non ма pridein. у: уҹ ч; 

Олскочити , им, vide оскочиту 
Оделуживање, п. да$ UAbdienen, 69 

репза о per servitia.. 

Одслуживати, жујем, v. impf. аб®іеғ 
nen, ветујепдо compenso, 

Одслужити, им, у. pf. abdienen, mi- 
nişirando ( (serviendo) penso.. 

©Одспавати, ам, v. pf. арјф!абен, de- 
dormio, dormiendo solvo ; refringo: KO 
ңа Ђурђев дан спава, на ужи 
дан тре ба да 

Одступање À a ГАЈИ АЕ al 
О, дсту пати , ам, ķide осп па Ег 
Oac птупити, им, Vide осттупјрти. 

Одсудити, им, cf. ыр гадо 

Oac Уђивање, п, cf. осуђивање 
0 дсуб ивати , ђујем, cf, осуђивати, 
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Оле Ожд 

Одсукиватт: бз за о 
Gacy ти, CHEM vıde одасупи 
Одуж:гвае, п. DAS Ubivagen wed 

debiti solutio. 

Одуживати , жујем, у. impf. die Schuld 
abtragen, debitum зојуо. 0. 

Одужтватисе , жујемее, ү. г. impf. feis 
пе О фи!» abtragen, debito se е 

Одужити, им, у. pf. die Shud abtras 
gen, debitum solvo. 

ужйтисе, имсе, у. г. pf. Die Shuib ; БА 
abtragen, débit E ant 
ен им, у. pf. н. п. чашу од 

_ уста, Den Beher von den Lippen ents 
fermen, тетотео. 
Олуљати, ам, у. рё, ‘н. п. дан, ноћ, 

‚ fanger werden cresco. 
Одумити, им, V. pf: Den Borfak ûne 

dern, muto propositum, 
Одуставити, им, у. pf. verlafen, уда и | 
Одустављање, n. Ваё Berlaffen, de- 

sertio , derelictio. 
дустављаши, ам, у. impf. yerlaffen, 
desero, ү 

Одустајање, n, vide одустављање. 
Одустајаши, јем, vide одустављати, 
"Одустати, анем, vide одуставити. 
Одучавање, n. das Ubgewmöhnen, des 

suefactio , dedoćtio. | 
Одучавати, ам, ¥, impf. абдетођпеп, 

dedoceo. 

Одучити, им, у. pf. r th де- 
досео. М 

7Одушка, f das Qufelod, spiracuium. 

Одшетати, ам, у, pf. Davon fpabies 
PEEN ambulans discedo. 
Ба, ۴ баё Gehen, itia. 

Ођапити, им, vide tga 
Ођељати, ам, у, pf. (Ёрц.) уши 

‚ obscindo. 
Ођенути, нем, vide ођести. 
Ођсње, n. бав Gehen, incessus. 
„Ођести (говорисе и ођенути), ohe- 

еу (particip. ођевен), у. pf. 7 

befleiden, vestio, 
Ођећа, f. (Ерп.) vide одијело 7 
Ођунлија, Ё m. j. земља (ст. у» 
›Двиуе њему земље освојише у 
»Ођунлију и Маћедонију — 
О жагрити, им, у. pf. н. п. цурчшек, 

‚ апјепдеп, ахобиго. 
Ожалити, им, у. pf. betrauern, lugeo. 
Ождребити , им, (Pgo. и ДА) vide 

ождрије бити. Маи 
Ождрсбитисе, uye, (Рес, и Сре 

vide E rii o ч 
.) vide ож- ОЛАР е EE (Re ж и 

дријеље 

„Еби ка им, у. 8 (Ерп.) werfen 

T7 (ори der Õtute), pario (де equa). 
(О леукати, учем, vide осупапици 2%” ждријебитисе, имсе, у, r. рї. (Еру) 
(асупивање п. vide осукивање. литре УУ ein Füllen werfen, pario. 

УД 

| 



` Оживљет, šum , v. pf. (Epy. 

кал. чы = ез... 

Она Oj 

Ождријеље, п. (Ерп.) постава на о- 
плећку, dag ШИ ат Brufttheil 
des Fiauenhemdes, munimen interius 

‚ indusii via 
ОжБелдија 424 е о nonna: 
„Ладоше. му тридест ожђелдија, 
„Ожђелдија. и добродошница — 

Оженити, им, у. pf. (einen Singling) 
yerheirafen, ' 'yerehlihen, m marito, do 
uxorem, У Видину (а може бити и 
по свој Бугарској) кажу оженити 
Бевојку, m. j. удати je: оженила 
сам ћерку. 

Оженитисе, имсе, у. r. pf. heiraten, 
eine rau nehmen, duco uxorem. 

Ожећи „ежем, у. pf. anbrennen, aduro. 
Оживети, вим, у. рї, (Рес.) } wieder 
Оживиши, им, у. pf (Срем.) paufleben , 

revivisco, 

Ожушети, утам, у. рё (Рес.) 895 färs 
Ожутити, им, у. pf. e. ben, co- 
-Ож у Кети, утим, у, pf. (Ерп. ове gil- 
ч (luteo) imbuo. 

Озад (Jeann товоре и г озади), þinter, 
post. И 

Озго (једни говоре и озгбр), oben, 
superne, supra. 

Оздо, unten, infra. 
Оздравити, им, 

уа!ео. 
у. pf. депејен, con- 

Озеленети , ним, у. pf, (Рес.) } т) grin 
Озелёнити, им, у. pf. (Срем. г merden, 
Озелёњети, им, у. pf. (Ерп.) J Чтезсо. 

2) grün färben, viridi colore ілбсіо. 
Озепсти, озебем, у. рё. erfrieren, fri- 

gore rigesco. 
Озија, f. 

` „Полећела два врана гаврана 
„Од Озије преко Московије — 
Озим, Ё $, 9, побијао жито на озим, 
ет [аа зетеп 5 hiberna, · 

  Озймап, мца, т. н. п. луا
ам, (или други канав теле" шо 
е cuje пред зиму), Die Winterfaat, 

Winterfrucht, sementis hiberna. 
 Өзимачна крава, f die Winterfuh, vac- 

` са hiberna. 

„Озимица, f. н. п. шенипа, Dig Binters 
frudt, fruges hibernae. 

Озимвуља, f. vide озимачна крава. 
Озимче, чета, п. раб шета, vi- 

tulus Шш 
Озпн, т. (спт.) 
„Књигу гледа од Озина 1 краљу — . 
Ознојиши, им, у. pf. іп © фе! brins 

gen, Шоган еј сло. 
Ou, бљем, у, pf. rundum abbi- 

den, фер но (де avibus). | 
Озрен, m. намастир у Босни (чини 
"ми се да је сад пуст): 
„Озрен пркву насред Босне славне — 

Зе" 

еа, ~ "4 у у 

аса A жжет RE г гш”, 
% 
% 

м к шо үү einen К 
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B. O Божо! Antwort: Oj. 2) O! 
fn Riedern, als Gingang, О! бини 

‚ solitum odarum). 
Ојагњити, им, v. рї. werfen (vom Shas 

fe), pario agnum. 
Ојагњишисе, имсе, V. г. pf. werfen (vom 
©фаѓе), pario. 

Ојадити, им, у. pf. betrůüben, in Sums 
mer рётїевеп, affligo : 

„Млогу ши си мајку ојадио, 
„Милу сеју у црно завио, 

„Вјерну љубу у род опремио 
Огањити, им , vide ојагњити. PERME АЕ 
О;ањишисе, имсе, vide ојагњитисе. + 
"Ојдана у "ве втанепнате, nomen femi- 

nae. 

Оје у: soie” Deidfel. (am Wagen, den 
Odfen ziehen), temo. 

Ојестисе, оједемее, v. r. pf. fih wund 
reiben (5, 5. im Sommer дигф Феђеп), 
atterl. 

О)нав *, т. die uf, mit Der man (im 
Spielé) wirft, nux quae mittitur (mis- 

‚ silis), cf. купа, 
Она“, f. ein Raf, mensura (cantharus). 
Ока, f. (pl. ске) hyp. v. око: види мо- 
Ја ока Бе се пече кока, | 
Окадити, им, у. рї, итедифетп, per- 

fumo. 
Окалити, им, у. pf. н. п. сјекиру, fis 

len, Еа (ferrum candens). 

Окаљати, ам, v: pf. mit $05 befudeln, 
lato magla, 

Окаменитисе, имее, у. r. pf verftejs 

nern, lapis fio: i 
Оканитисе, имсе, у. т. Бе, кога, чега, 

честе еп, vito; fich епуфтадеп, mitto: . 
Окапати, пљем, у. pf. 1) abtropfen, 

: destillo. 2) окапао иштући, молећи, 
fich müde bitten, rogando fatigor. 

Овапина, '#, з) нағр сијена оно, WMO 
од више попрни (у Бачкој), die обег= 
fte Lage ред Heufhobers, die vom Rez 
gen verfaulf, acervi foeni superficies 
pluvia corrupta.. 2) die ипѓегдгабепе 
ШегпеПе, ripa suffossa ab aqua. 

Окап; ша, то, beaugt, oculatus, 

Окаш, т. 1) кантар, die Wage, die auf 
ова eingerichtet ijt, statera, 2) лан, 
eine Urt Flahs, der ofaweife vertauft 
wird, lini genus. 

Овивање, n. das Зејф(аден (mit Oils 
ber), inductio argenti, ornatio. ' 

Овивати , ам, ү. ар, befHlagen, ora 
no, О, „argentum. | 

Окидање, n. Daê Содграпиеп (der gline 
te), emissio. 

Овидапи, aM, у, impf. [о$[раппеп, e е= 
mitto. 

Окидаши, ам, v. рї. 1) блатпо испред 
куће, гедсаштеп, есті си, ашо- 
veo stercus. 2) үш кедш \ 

Оки 
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| Окинути, нем, у. pf. loêfpannen (2. 5. 
٤ ‚ 01е Flinte), emitto. | 
b Окиснути, нем, v. pf. vom Regen пав 
| i ; werden, madefio pluvia. 

Оклагија *, f. Daê Nudelholg (öfterr. der 
Nudelwalger), lignum cylindratum tu- 

‚ rundariem., 
Оклапити, им, ү. pf. (фигф Speculas 

‚ При) gewinnen, lucror. , 
Овлапїп, коље, у. pf. gerbeigen, соггодо. 
Оклатисе, кољемсе, у. г, pf. fih herum: 
-beiget (mit jemand), гіхагі cum aliquo, 
©клевае yn. (Рес. и Срем.) v 
авео дима Ён, ЈЕ 

Оклевати, м, и С 
ин Pee TIK: 

Оклепатисј, амсе, v. г. pf. fib voll- 
faufen, ifebrior. 

Оклйзатисе, амсе, v.r, pf. аиза феп, 
labi. 

Оклизотине, f. pl. Die Qederbiffen, (Die 
glatt Heruntergleiten), scitamenta: uy- 
дно ти се наслагасмо овије оклизо- 
шина (рекао Ера, кад су се њи двоји- 
па најели јела, што је гошовљено 
за пашу)! 

Оклијсвање, п. (Ерц.) Daê Зашђеки, Пп: 
(фи тајећи , cunctatie. 

Облијсвати, ам, у. impf. (Ерц.) јан: 
_ Dern, cunctor. 
Оклицнуши, нем, у. pf. ein wenig Uns 

flat тафеп, paullum caco : узе ка- 

лија гвоздењак, me удари нашега 
Мују над прдењак , и ујо мало 
ОБЛИЦНУ: једва нена и Алија у 

‚ поље (у приповијешки). 
Оклоп, m. der Kürağ, lorica, сајарћга- 

cta, thorax. 

Овлопийк, т. der Kürafier, eques gra- 
vis armaturae , loricatus, cataphractus. 

„lo orama гриве окнивене — 
Око, п. 1) Daê Диде, oculus. Пуно као 

око. 2) слијепо око, ђег Slaf, tem- 
pus. 5) амбарско око, die Abtheilung, 

7 . Daê Заф (ип Magazin), loculus. 
/ пуко › praep. um, ђегит, circum: око 
f мене, ово нуће, око воде и т. д. 

Y Оков, m. Daê Зејф!аде, der Феја ад, 
iuntegumentum , ornatus argenteus. 

Окбвати, кујем, v. pf, т) {адеп (in Gis 
fen und Bande), vincio. 2) befhlagen, 
orno argento, ~ л 

Оковтца, f: ҮН. И. на пушуци) vide оков. 
Окозити, им у. pf. werfen (von der 

Rieae), pario. 
Окозитисе, имсе , у. r. pf. werfen (von 

‚ Der Ziege), pario. 

Околина, f. Die Umgegend, vicinia, 
Окол пп, т. оно брашно, што оста- 

не оно камена воденичнега кад се 

у 
/ / 
Ж 

трипуш на тезгерама изнијеше на 

Овнипти, нијем, v.pf. mit xua fårben, fuco: 

Око Овр 504 

устави воденица. Покупио и око- 
лиш; изјели миши околиш. 

Оволишење, п. дав Herumgehen, cir- с геси , 
сш Мөд 7" ка 

Околишити, им, у. impf. ђеештдеђен, 
ambagibus utor. 

Околишнице, f. pl. она дрвета, што 
стоје око камена воденичнога, да 

·. се брашно не просипа кад се меље, 
Около, 1) praep. mit Dem genit. um, cir- 

cum. cf. око. 2) adv. umher, circum- 
circa: около, море! 

~ «Околомашити, им, у. pf. rund umher ли 
| АУ уч beleben (5 5. ein Kleid mit ©фпйтеп), 

„F VGE O- ‚ distinguo , orno. 
Околочеп, т. (стп.) ein (erdihtetes) Kraut, 

als Jngrediens eines Qiebestranfg, no- 
men herbae fictae (ad philtrum). 

„Самдоваса и околочепа — . 

Окомак, мка, m, Det auggedrofhene 
Sufurujfolben , arista zeae semine pri- 
vata. 

Овомити , им, у. pf. 1) ausfhälen, de= 
cortico, н, п. кукуруз. 2) окомити 
око на што, feine идеп werfen auf 

‚ ебра8в, oculos conjicio. | 
Окомице, ftoĝweife, mit einem Собе, 

pulsando: ударио га пушком око- 
мице. | ; 

Окоњитисе, имсе, у. г. pf. ein Pferd 
befommey, equum nancisci: 

„На ридесепт дуката : 
„Не били Ce и он окоњио — 
Окопавање, о, da Umgraben, obla» 

ччеайо, . 
Окопаваши, ам, у. impf, umgraben, 

oblaqxueo , circumfodio. 
Окдпати, ам, у. pf. н. п. кукурузе, 

виноград, итагабеп, oblaqueo. 
Окдран, рна, но, vorwerfend, tadelnd, 

гергерепаепѕ: не смије му човек O- 
корие ријечи рећи. 

Окорео, рела, ло, fteif, hart, датив, 
rigidus. 

Окорешисе, римсе, ү. r. рї, феі wers 
den, rigidus fio. 

Окошити , им, v. pf. werfen (vom Huns 
De, Бес Kage), pario. 

Osomamuce, имсе , v. г. pf. werfen (vom 
Hunde, der Kabe), pario. 

Окошт, ma, mo, ftarë ооп Япофеп, 
_ ossosus, musculosus. 
Оқрајак, ајка, ш, ein ©{й@ (бије), 

segmentum. | | 

Окрајање, n. (Daê Gehen um etras Bers 
um, ftatt Daran au geben), dag Baus 
dern, Zögern, tergiversatio. 

Окрајати, ам, v. impf. gaudern, tergi- 
versari. 4; 

Окрајина, f. der Rand (des Brotlaibé), 
margo panis, 

“ЫРУ п, ide пари. 
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Окрајчити, им, vide окрајати. 

ји 

О i 
бым, Varg Сее 

A: 

Окрастати, ам, у. рї, mit einem Uns- 
{ф1аа (красте) enfteden, pustulas com- 

й шипй1со. р 

Окрастатисе, амсе, у. г. pf. einen 
ь иод befommen, pustulis obduci. 

Окрвавити, им, ү. г. pf. mit Blut бег 
‚ fprigen, cruento. Ми 

Окрезатисе, амсе, У. г. рї. fih auss 
_Бојеп, Баш solvi. 

Окрезубити, им, у, pf. {арпїййїд Wer: 
` 

реп, ‚едеш ин бог > 

Окврёк, m. cf. оври]ек. 
Овренуши, нем, v. pf. wenden, verto. 
Овренутисе , немсе, у. r. pf. (16) welts 

Den, verti. ' 

Оврёсати, ешем, у. рї. 1) Бебапеп, 
ађаћеп, deseco frondes. 2) пушку, 

‚ ТозовиФеп , ет о telum. 

Оҡресине , f. р]. ме ДрјаЏе beim Abs 
апеп , frondes desectae. 

Окргтшан, шна, но, hurtig, promtus. 

Ок ещање, п. Daê Umwenden, conver- 

т эл, 
Окреташи, ећем, у. impf. wenden, 

‚ сопуегїо. 

Окречити, им, у. рё. mit Kalf anmers 
fen, weien, calce dealbo, 

Окривиши, им, у. pf. befhuldigen, ac- 
‚ сиѕо, do crimini, 
Окријек, m. (може бити да је ово Epy. 

а Рес. и Срем. окрёк?) даб Wafferz 
11098, сотегуа. 

Окрїље, п. Бфит, ртаен ит: 
„Под окриље, под фрушку планину — 
Окрљаши, ам, у. рї. fich bebelfen, Бејѓес 

werden (лаф einer Ёгапф ей), conva- 
` lesco... ў | 
Окрњак, њка, т. der Gtümmel, trun- 

cus, \ у 

Окрњивање , n. даё Berflimmeln , mu- 
tilatio. 

Окрњиваши, њујем, у. impf. verfüms= 
тен (befonders ein Gefäg), ти о. 

Окрњити, им, у. рё, verftümmeln, mu- 
tilo, $, .95. лонац, чашу; стотину, 
иљаду. 

Окројити, им, у. pf. бејфлафђеп, cir- 
cumcido. 

· Окрп, m. eine Urt Gefhenfs (um {10 die 
Kleider {11е п zu laffen), corollarium. 
Кад дијете још није дорасло за 
ujea арач, онда арачлија иште 
OR PI, ш. j. пола арача, или што- 

‚ rob. 
Окрпити, им, у. pf. 1) ел, resar- 

cio. 2) окрпио та један пут, einen 
‚ Меїпеп Schlag чекјевеп, «епо leniter. 
Округа, f. (сш.) Art weiblihen Kopf- 

puges, vittae депи: . 
„А свекрви чембер и округу — 
Округао , гла, ло, тип, rotundus. 

МА чу. 
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О | } die Ründe, rotunditas. 

Оһруживање, n. da Xbründen, rotun- 
дабо. 

Окруживаши, жујем, у. impf. abrüns 
den, rotundo. 

Окружиши, им, v. pf- 1) ründen, ro- 
tundo, 2) umringen, circumdo. А 

Окрунити, им, у. pf, абр{[їй@еп, de- 
сетро. 

Окруљување, п. dag Эи сеп, decerptio. 
Окруњиваши, њујем, у. impf. pflüden, 
м сатро" И 

Окочиши, им, у. pf. Фота cp- 
lo, н. п. њиву. де ЕМИ 

Ospu, m, | das бетеве!, caedes, mae 
Окршај, w. f ctatio, trucidatio. ; 
Охужиши, им, у. рї. verpeften, pestem 

‚ infero. 

Оку рил. (eines Бпијев), 
ambages Jlüminis, macandri, 

Окумити, им, v. pf. кога, einen ат 
кум тафеп (bitten), rogo ad puerum 
baptizandum , aut ad ипрџаз celebrans 
das, ut praesit. 

Ornymamuce, имсе, ү. г. pf. свим, mit 
jemand Kumfhaji machen, cumatam (2) 
mire cum quo, 

Окупаши, ам, v. pf. abbaden, lavo. 
Окупашисе, амсе, у. г. pf. fih baden, 
lavor. DYNA 6з 
Оһупити, им о vide заокупи- 

‚ ти. 2) аб! ибей, colligendo: ађаипо, 
Окусити, им, у. рї, вођен, gusto. 

Овућитисе, имсе, у. r: pf. Бф etabli- 
сеп (heiraten, ein Haus maen), uzo- 

тет duco. 

Окушати, ам, у. pf. verfuhen, experior: 
„да окушам срећу у дорату — 5 
Оладити, им, у. рї. 3) абђенб ги , re- 

frigero. 2) O ђештћф davon шафеп, 
clam abeo. cf. одладиптп. 

Оладнепти > ним, у. pf. (Рес.) | erfalten ; 
Оладнити, им, у. pf. (Срем.) ¢ refrige= 
Оладњети, дним, у. рї. (Eon) гог. 

Олај, m. Dağ einûf, oleum lineum. 
Олакшати, ам, у. pf. ег[еіфісгп, levo. 
Оленишисе, имсе, «Рес. и Сит) vi- 

de оли]енишєсе.#‹-©/ edri 
Олењитисе, nme (y Сријему), vide 

оли)енишисе. 72 EEC. 

Олепити, им, (Реса Срем.) vide оли- 
‚ јепити, 

Оливер › m. MannSname, nomen viri 
‚ (Oliverius Г). 

Оливера ‚ f: Tranennane, nomen feminae. 

АИзаши, ижем, у. pf. абефен, cir- 
cumlambo. 

Олијенитисе, имсе, у. т. pf. (Ерп.) 
faul werden, pigresco. 

Олиёпиши, им, у. pf. (Ерп.) befleibett, 
induco (luto, argilla), 
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Олово, n. bag Bley, plumbum, 

Оловски , ка, ко, н. п. мајдан, Bletz, 
plumbi. 

Олтар, m. Der Altar (їп der Sire), al- 
Жыз 

Олук“, m. die Wafferrinne,; colliciae. 
Олупав, пка, m. etwas gerfhlagenes , 

©фіефіев (;. 5. Flinte, Саше), res 
‚ corrupta, 

Олупаши, ам, ү. pf. зе фадеп, соп- 
tundo. Ра 

Олупина, f. vide олупак 
O venna, зе Gtengeiblätter јат 
Naki: Фън гъба комушина, 
Ољуштине, f. pl. die арде јекеп Sha- 

len der Uepfel, Birnen, cortices dese- 
cti pomorum, 

ЈЕ а ла и им, у. pf. abfhälen , de- 
cortico: Kp E у, јаје, репу. 

Бе сш Анан. 
Омад, f. (coll) junge Фебе, die doh 

über ein abr alt find, equini pulli an- 
‚ niculi, 
Омаечак , чка, KO, пїфї groß, staturae 

mediocris. 

Омаивање, n. раб Wanfenmamen, la- 
befactatio. 

Омаиватши, омаујем, у. impf, wantin 
| ‚тафёп, labefacto. 
Omaj а, 4. вода, што прска 'с кола во- 
ХӨ HARTA (осббитокод кашичаре 
воденице) кад се коло окреће. Ту 
воду ватају жене у очи Ђурђева 
дне, ше се купају у њој. cf. Ђур- 
ђев дан. 

Омак, m. ein junge; einjâhrigeg Pferd, 
„equus anniculus. 

Омакиња, f, eine junge einjährige Stiu- 
, fe, equa aunicula. 

Омакљати, ам, у. pf. befhnigen, scalpo, 
Омавнутисе, немсе, vide омаћисе. 
Омален, на, но, пїфї grof, haud ita 

magnus, 

Омалити, им, YV. 
dern, minuo. 

О маљивање , n. Daê Mindert, minutid. 
Омаљивати, љујем, у. impf. yermin: 

©есцф полио. ma 
Омамиши, им, у. pf. уепофен, Шесе- 

bris mduço, „м. л. псето, човека. 

Омамљивање, n. фа$ Berloden, Шесе- 
brae. 

Омамљивати, 
у еп, allecto. 

Оман, m, die Ulantwurzel, 
inula helenium Liun., 

Оманути, нем, у. pf. 1) im Ringen 
feinen Gegner fhwenfen, torqueo ly- 
ctans , łabefacio. 2) fig. anfüpren , de- 

á cipio. 

Омара, f. die Shmwüle, tem peslaş Геүі- 

4а; ошара је, биһе киш, ~ 

pf. аббтефен, тіп: 

љујем, у. impf, фег[д» 

Der Гане, 
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Омастити, им, v. рї. тій Fett befus 
deln, pinguedine maculo, , 

Омаћисе (говорисе и омакнупшсе ) ; 
омаквнемсе, у. г. рё ausgleiten, ac 
berro.. 

Омашкё, н, п. байык камен, mit 
Ausholung , vibrando. 

Ome; ета, m. ein Gülen (über ein Забт 
alt), equuleus. 

Омерити им, (Pep. и Срем.) vide омјё- 
ппи, 2%. этте, HOC, 

месши , emesi, у. pf. абесђтеп, abs 
bütjten, verro, ригво. 

Омєспши, ешем, v. pf. anführen, deci- 
pio, induto їп errorem. , ў 

Омилање, р. раб {10е ©уфеп (einer 
ип) Dur Фебесфеп, Achfelzuden,; 
gestus quaerentis aliquid tacite, 

Омилатисе, амсе, V. г. impf, Dur fiume 
meê Abfelsucen etwas {цфеп, Ила 

‚ motitans : шта се ши омилаш ту 

Омилети, лим, (Рес.) | vide 
О милити, им, (Срем) f ш 
Омиловати, лујем, у. рї, liebEofen, 

blanditiis afficio. 
Омиљети, лим, у. pf. (Ерп.) коме ког 

или шта, lieb werden, carus, gratus 
бо. Шно омиље, не омрзну (alte 
Liebe roftet піфе). 

Омирисати (омирйсаши), ишем, у. рї. 
‚ што, ап etwas мефеп, одогог. 
Омицање, n. баё Auşgleiten, ађегтано/. 

lapsus. 

Омицаши, ичем, у. impf. þinabgleiten 
laffen, sino labi : "омиче низ ноге. 

Омицатшибе, ичемсе, у. г, impf. диде 
gleiten, aber elab dw: 

Омицкивање“ «у= ипае. _ 
Омицкиваши , яйы, dim. у. омицати.' 
Омјериши, им, у. pf. (Epu.) anmeffen 

(3. B. ein Kleid), metior, desigüo: 
„омјери о се, _ ко 
Омладина, f. etwas Sunge ¢8 (Kinder, 

NRahmwuhs) im Haufe, suboles. 
Омладишисе, дисе, у. r. pf. Wurzel 

faffen, subolesco, ђегатирафјеп. 
„Омлађивање, n. Daê Оегаирафјен, das 

Wurzelfaffen, radicum actio. 
Омлађивапшсе, Бујесе, v. r, impf. Wut: 

kel Таеп, radices ago, 

Омлатиши , им, У. pf 1) abdrefhen,, 
trituro, ğ. B. проју, гра, конопље 

(куБелу), 2) регабіф 'адса (vom Bauz 
me), decutio. 

Омоље, n. Theil der Пожаревачка nan- 
ja, wo die Млава entjpringt. Омољски 

‚ (Омољскӣ) ка, ко, von Омоље. 
Оморика, f. Die Site, pinus. cf. смрё- 

Ka (7), У 

Омотавање sy. Кі 9 авање. H 
(мошавати? omasa mii 

уши y аш vida об обои у 
 رو وک او

«0А ( 

| 



ы I ), им, у 

| 

йо Омо Onb дне Оџа Р 
DRE, A ша Простора a 

Омофор, m. ein ©ійФ der 95100188161. Онсметш/, мим, (Рес.) | vide iu 
Dung, oan episcopalis pars. ` Онемиши, им, (С ре.) ў еши. 

Омраза, f. die Gntaweyung, Haf, odium.  Онередишисе, имсе, у. г. pf. feine Roths 
О мразиши, им, у. рї. кога, или што, durft verrichten, TE ехопего. 

‚ спёзререп, discordem геддо. Онесвеснути, нем, Сун А Viz 
Омразишисе, имсе, у. г, рї, с ким, де онесвјеснут ا 
fih mit jemand entawepen, odium шол. Оц 'евјеснуши, Зи ү. f. (Ерц. ) in 
cipio in aliquem. | д орно fallen, ER animo. 

Омрестити, им ,„(Рес. u ир. 1, она, оно, vide, она]. 
‚ омрпјестити. АЦ ијемити , им, у. pf. l (Ерп.) 
Омрзнупи, нем, ү pf. а A аи Онијемљеши, мим, v. pf. f а) umm 

einen. befomm?n, coepi ойїззе; е5 ‘ft werden, mutus бо, obmutesco. 2) yers 
mir zuwider, odi: омрзао бам на ње- | tummen ; obmutesco. 
га; өн ми је омрзао. _ Оновечери gi vorgcfiern Abends, nudius 

_Ошри}ёстиши, им, у. pf. (Ерп,) begat: tertius vesperi- ј 
ten (ооп Den Bögeln), соео. | ноликачћи, па, ко; augm. 9. ОнО~ 

Омрвнути, нем, vide омрћи, лики. 
Омрсити, им, у. pf. 1) н. п. човека, Онолини, ва, ге 1) fo gro 418 — tan- 
ле Ф'рееп зи effen береп. 2) rose- tus. 2) fo viel al3 — tantum. 
да, овце, свиње, @а[у ju leden geben, Онолишит, на, но, dim, у, TT 

Омрситисе, имсе, у. г. рї. 1) еф: Ономадашњи (ономаднашњи), ња, ње 
треш effen: 2) кад се игра крмаче: · _ Мејег Tage, uu aperus, 

Омрћ и (говорисе и омркнути), омр- Ономадне y бієјег Zage, nuper, superio- 
кнем, vom Duntel (der Maht) Па ribus diebus. 
fallen werden, nocte intercipior. О Mp- Ономлани, vor zwei Зађгеп, annis ab : 

„нао, а не освануо (cf. замрћи). „binc duobus. Е 9 
©мрцинийи, им, У. pf. verreden таг Ономлањски y һа, ко, was vor gwe? 

chen, facio ut moriatur bestia (inepte Зађген шаг, quód ante duos annos’ 
ырш erat. 

Омрцинитисе, имсе, у. т. pf, verres нова рада нца, m. ђе; јепје (а 
en, дререо, morior. + Ginmohner, ех ulteriori parte- 

Омршају ла йит те фи репе, fru- Оностранка, f. die jenfeitige Gins 
„Stum carnis: нема никаква оа, J „Wohþnerin, femina ex ukeriori parte.’ 

-Ris омкнеү уде, омтаћ и ал 
исе, омвнемсе, vide омаћј 

носшранскӣ, ка, ко, јепје На , ex ul 
е два лето parte fluminis. 

: = О ЕТЕ f, дег нуд, | Dort vörbei, illac: ‚ {фен werden, fio prudens. Опуда (ону дё}, 
Омућине, f- pl. gerütteltes Међе: 05! (тесюйпрегпр), оћо! Деде ком- 

bleibfel von Wein, ата, reliquiae yi: шија учини и мен и један пуш оо! 
ni usti. (рекао Нијемац, Србљинӯ, · кад су 

Омче, бмча, f. pl. die бб паде (;. B. THAI заједно, па Србљин све пре. 
yom Rofhaar jum Bogelfang), 1а- | Пуао своју чашу и говори 00!). 
queus, Òn! j говорнсе кад се игра: оца gy- 

Он (би) бна, оно, et, fie, её, Ше, Ша, Ona! f па! он цуп! popp: 
„illud; is, ea, id. Опадање, n. з) раб Abfalen (des ЗЗај- 
Онаиз, m. der Anis (брест, 211018), рїш ferê, des Qaubes) casus: 2) daS Bers 

pinella anisum Linn. ‚ Тештреп ; calumniatio. 

Онај, она, оно, jener, jene, jenes, Ше, Опадати, ам, у. impf. з) К Са- 
illa, illud. ‚ Фо. э) verlenmden, calu mmior, 

Онајзовица, f. Der Unis branntmwein, yis Опаднуши, Hevi, vide E „А 

пот nstum ex aniso. Опажање, n. das Фешетеп, + Wapinehz 
©навй, ка, ко, jener Art, ejus modi. теп, Сао, animadversio. 
Онанб, 1) auf j jene Art, illo modo, 2) [0 Опажаши, ам, у. impf. wahrnehmen, 

(unenfgelDlid) , gratis. gewapr meron ; ушен 
Өнавовй, ва, во, vide онаки урну Ви Опяз, па. іе Put, Ut, attentio: 6y- 

Онамо, 1) dorthin, illuc. 2) Nort, illic, ди на onay, nimm Sih in 002; fey 
"Онда, damals, tum, eo tempore. аце Der Put. 
Ондашњи, ња, ње, der damalige, il- Опазиши, им, ү. pf. шайупершеп, ani- 

lius temporis. madverto. 
"Онде, (Рес.) ) |, $ Опајгора, f. ein unyerfhämtes frees 
Mai, (Срем.) p dort, We Weib, femina impudens. 

Onhe, (Ерц.) || - ©вак, Kay но, 1) утере, регусгом 

ч * 

дан 
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С Ф) оту firmus validus; onako ши 
га удари! да опаке Бевојке! 

Олаклија: m. (у Сријему, у Bauk., и 
y Бан.) Der Софаўре[5, гћепо ovillus : 

Нема с њим ништа, као вешар с 
опавлијом. 

Опала, 1. (als Сфе рок auf etmas, 
mas епбрепрег verbrannt ift oder 

Öna 

den Brand ст ено); камо ша опа-- 
ла2 

 Опалитши, 
Gwein fengen, aduro suem. 2) {фіег · 

fen, Feuer'geben. 5) кога, einer beigen 
Gtreif verfegen, uro verberándo (ver- 
beribus), 

Опамешити , им, у. рї. gefheut та: 
фей, reddo реши • опаметићу 
ја њега! іф werde ihm’s {hon lehren, 
docebo illum. 

Опанак, нка, m. eine Art Sode, socci 
Бон, 

Опанути, нем, у. рї. mit der Hand 
vorbeifahren (5. D. bei Den Augen), ven- 
tum cico : опануо ме по оку. 

Опанчар, m. der ©рапЁетшафег, sutor 
soccarius, 

Опанчарев, ва, т, des Opanfen таг 
Опанчаров, ва, во,ј ers ,-sutoris, 
Опанчина , f. augm. у. опанак. 
Опанчић, ш. гы 9. опанак. 

Опарити, им, у. pf. verbrennen an= 
brennen, mit peifen Waffer befhütten, 
aduro. 

Опариица, 
genus. 

f. Art Kulurzbrot, panis 

Опаруша, f. (у Сријему) Art Kufur N ллу 
‚ brot, panis genus, 
Опасати, ашем, v. pf. umgürfen, cingo. 
Опасатисе , ашемсе, у. r. pf. fih ит: 

gürten, cingi; 
јад! man ооп einem Jüngling, Der Die 
Blüte feiner MannsÉraft erreicht баё. 

Опасти (говорисе и опаднути), опад- 
нем, у, pf. 1) abfallen, садо, decido. 
2) сене Ай. calumnior : 

„Неко нас је њему оладиуо, 
„С њега жива месо оппадало — 

Опасти, опасем, у. рї. 1) абђте еп, 
Черазсо, 2) befpringen (von Pferden), 
coeo (de equo). 

Опасивање, n. ђев Umgürten, cinctio. 
Опавивати, сујем, у. impf. umgürten, 

accingo. ч 

Опа учити, им, у. pf. eing yerfegen, 
perčello : опаучио га један пут. 

Опачење, п. dag Berlehrtwerden, per- ® 
yersio. 

Опачишисе, имсе , у. r, impf; yerfehrt 
werden, verderben, perverti, 

Опсло, n. (Рес. и Срем.) vide опијело. 

Опенити, им, (Рес. и Срем.) vide оп- 
јениши. 

им, у. pf. 1) крме; “н” оне 

, опасаосе снагом, 

пе Опе i 

Опепелиши, им, у, pf. не даде му 
(н. п. мачка мишу) ни опепелити, 
ohne Gnade, ойпе` Umftände, sine in- 
duciis, 

Опепелавипт, 
те conspergo. 

Опет, wieder, iterum. j 
Опећисе, ечемсе, у. т. pf. н. п. на 
оўу, von der Sonne verbrannt wers 

; `айигог sole. _ 
чело "само у овој загонетки; 

полећеле гуске тиритингуске,. су- 
срете и опеченчело ? (т.ј. варнице 
и вериге). 

Опијање, u. 1) DaS зекіп есп, inebriae 
по, 2) Daê Kleinmağen des 9Липрев, | 
contractio oris. 

Опијати, ам, у. поре. a) betrinfen, 
inebrio. 2) уснама, den Mund fpigen, 
fastigo. 

Опијатисе , амсе, у. T. impf, fid без 
trinfen, МЕ А 

Опијело, n. (Еру.) die Abfingung (Abs 
lefung) Der Gebete bei einer габјег 
guna, quae canit sacerdos sepeliens 

‚ mortuum. ^ 

Опипаши, ам, у. pf. беен, соріте- 
сто. 

Опипати , ам, у. pf. abflauben, carpo : 
опипале кокоши грожђе; опипапш 

месо с гое 

им, у. рї, афеки, cine- 

Опирае, обы 1510. 
Опирати f ~ Ше. кх 
оюн рг на шш 

ttz 

душ. 
кз 

Der Wafhlappe асіріа | 
зегутеџ5 daonda, њи: и. 

Олисати, ишем, у. pf./befhreiben, de- 
scribo, ' ! 

Описивања, u. Dag Defhreiben, descrip- 
по. 

Описивати, сујем, у. impf. Бе{фтеїяз 
реп, Девон 

Опитшисе, пијемсе, у. т. рё, fih бе ла 
fen , шеђпог, 

Опачитисе, имсе, у. r. pf. obscoene 
dictum g. d. cunnum nancisci. 

Опишатисе, амсе, vide попишатисе. 
Опјенити, им, у. pf. (Ерц.) арјфаца 
теп, КИ ио: 
Опклада, f. Die Wette, 5ройвїо. 
карз С имсе , у, r. pf. wetten, 
sponsionem facio, 

Опклађање , n. dag Wetten, sponsio. 
Опкла amince, амсе, у. г. impf. трем 

Ten Thit einem), sponsionem facio, 
Опколити, им, у. рї, umringan, cir- 

сишуешо, 

Опкољавање, п, DAŞ Umringen, cira 
cumyventio, | 

Опкољаватши , ам, у. impf. umringet/ | 
сігсатүеліо, 
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Опкоп, т. die Shange, узПат. 
Опкопавање, п. Daê: Зесјфаијеп , ob- 

vallatio, 
Опкопаваши, ам, у. impf. yerfhanzen, 

ођуаНо, 

Опкопаватисе, amice, у. г. impf. {ih 
оет!фапеп, cu тиш 

Юпкдпати, ам, у. рї. уегјфанјеп, cira 

ситуаНо. 

Опвбдпатшисе , амсе, у. r. pf, fih ега 

‚ (фаијеп , circ По ha 
Оплавити, им; уде поплавити. 

Оплавиши, ИМ, v. т^ piau färben, cac- 
_ ruleo E РЕ 
Оплаза; з TAYÊ, прескочи, 

‚ кад се оре, па осшане цијела земља. 

Оплакаши, ачем, у: pf. 1) бетеіпеп, 
дейео. 2) anfangen фи weinen, in fle- 
tum dor: 

ЧОплакати , ачем, vide поплакаши 
Оплакивање, п, 1) das Bemeinen, de- 
Пейо. 2) рад Uufweinen , effusio in 
fletum. 

Оплакиваши, кујем, у. impf. 1) beweis 

nén, дебео. 2) ашћретен (;. B. von 
ПЕН Kinde), in fletum ргогитро. 

Оплёвипи, им , (Рес. и Срем.) vide o- 
плијевиши. 

Оплениши, им, (Рес. и Срем.) vide 
оплијенити. 

Юплєсти, ешем, у. рї. 1) fedten, 
_ рјесћо, texo: 2) н, п. чарапе, руна- 

___вице, {ї{гї@еп, texo асиђиз. 
| Оплестисе, етемсе, у. г. pf. Das Haar 

{еф!еєп, necto comam, 

Оплећан, hsa, та. der (дее) Bors 
dDertpeil des weiblichen Hemdeg, indu- 
sii muliebris pars anterior acu picta. 

ЧОплијевиши, им, у. pf. (Ерц.) jäten, 
гипсо, 

| Оплијенити, у. pf. (Ерп.) аиёр[йпфегп, 
‚ spolio, diripio. үт 
Опљачкати, ам, vide оплијенити. 

| Опъети, оплј M, „(Ерц.) vide 627" 
` плијевити. ш ا 
\Опъунути, зем, у. рї. іп die Hände 

{рєйеп, зрпо in manus. 
Опна, f. die Membrane, баё Häutpen, 
а (ovi, сегеђт).. 

Олница, f. dim. у, опна, = => 

"Оповидети, дим, у: pf. (Рес.) (Daê 
'Оп)видиши, им, v pf. (Срем. OLE 
НОповибети , дим, у. pf. (Ёрп.)} мфе) 

аштте ат тафеп auf etmas nif 
Beachtetes, адтопео (de crimine, та» 
le facto): 

Опово, n. намастир y фрушкој ro» 
ри. Оповскӣ, ка, ко, ооп Опово. 

1Опоганиши, им, у. рї ушн нна, 
ейїюеШеп, раћиог * 

їОпбганишисе, имсе, у. т. pf. 1) {5 
yerunreinigen, єорѓаюіпог. 2) fih рез 

~. 
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fudeln (vom Kinde, das die УЗајфе зс. 
verunreinigt), concacare se. 

Оподбјчити, им, V, pf. н. п. краву, OB- 
цу, козу, des Säugling berauben , 
lactente privo (vom Bieh). 

Опод]чишисе, имсе, у. r, pf. deg 
Сана плав beraubt werden, privor јаз 
ctente (pom 9316р). 

Опојавање, n. Daê Ablefen der Bearábs 
nifgebete, decantatio precum fune- 
brium. 

Опојавати, ам, v. impf. einen 
Опс]аши; ам (и опојем), у. pf. f befingen 

(i.e. Die Grabgebete über ipn ablefen} 
preces funebres decantare. 

Опојиши, им, v. pf. beraufhen, inebrio. 
Опоменути, нем, ү. pf. erinnern, mahz 

nen, admoneo. 

оплакало дијеше од Ба а Опоменутисе, немсе, у. г. pf. fib erins 
пег, gedenken , memini, recordor. 

CET n. Daê ($гїппёгп, 
monefactio ; memoria, 

O њем, ү. impf. сене 
сопттопетасло, 

Опона, f. vide опна 44) fiki pm 
Олоница., #. „бип. $. бй, жө дды 
Опбравишисе, имсе, у. г. pf. fip eré 

Bolen, refici, recreari, 
Опоран, рна, no, herb, acerbus, austerus. 
Опобрити, им, у. pê abtrennen, bins 

оедітеппеп, (5. B. eine ©фпиг), de- 
| mo 3 Separa, 

Опорњанк, m. еіп Theil der Gingeweide, 
intestinorum pars. 

Опостити, им, v. pf. faftenmäfig rids 
ten (3. B. einen Topf, worin Fleifh= 
fpeijen gewefen), purgo ollam; in qua 
carnes fuere. 

Опоштенитисе, имсе, у. г. pf. fiğ 
alê Chrenmann eigen, с ргођаге, 

‚ ostendere зе honestum. 

Оправа, f. 1) die Зигефе филд, cor- 
__теспо, тк Метебипа, $егїїдгїфїшпа, 
*ратайто. 3) ) die (фу фе Erlaubnig der 
Oorigfeit, jus scriptum faciendi ali- 
quid. cf, исправа. 

Оправан, вна; но, МфНа, їп Ordnung, 
bene constitutus, 8. 95. пушка, гадље, 

Оправдаши, у. рї. гефе fertigen, purgos 
_ satisfacio: 

Оправиши, им; у. pf. 1) $1 ret riha 
ten, corrigo (пушку, воденицу). 2) 

кога, abfertigen, expedio, 
Оправитисе, им; у. r. рё бф befern, 

‚ (паф einer Kranfheit), melius esse, 
Оправљање, р’ Daê Зигефтасфен, соге 

‚ rectio, reparatio, 

Оправљатши, ам, у. impf. gurihten, 
‚ гераго. 

Оправљатшисе, амсе, у. т, порт. ft 
be fern (mit der Gefundheit) ак 

Фпратши, оперехм, у. р юа{феп, lavos 

com= 
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Опраштање , n. 1) Daê Abfhicdnehmen 
beim Ausei nandergehen, salutatio dis- 
cedeutium. 2) Dag Berzeihen, condo- 
natio. \ А ў 

Опраштати , ам, у. impf. verzeihen, 
condono. , 

Опраштатис е, амсе, V. т, impf. Abs 

(фер nehmen (und fagen: 901015 {йг un- 

aut l),aute discessum salutare se invicem. 

Опрдине, f. pl. (fherapaft) fhlehter 
Re, reliquiae flocci. 

©троёгача, f. } die Schürze (баё Bortuh) 
©лпрёжина,Ё. ў der Frauen, praecingulum 

` сї. прегача. ; У 

Опрёз, m. die Umfidt, circumspectio ¢ 
на опрезу као зец. | 

Опремање, n. Daê бег Натафен zur Abs 
reife, paratio ad iter. ) 

Опремати, ам, у. impf. reifefertig тағ 
` оеп, ехредіо. 
Опремити, им, у, pf. rveifefertig ma- 

‚ феп, ехредіо. 

Опрести, едем, у, рї. fpinnen, nen- 
Чә раго. (Р ) 

Опрсти, ем, O о: O. H 5 
ае эйријетцу и» рима - 

Опржиши, им, vide ожећи 2 
Опрзнити , им, у. pf. beim Зибтре ен 

ein Gingeweide verlegen (einen Darm 
ригф фис еп, Daf Die Grcremente Бега 
апё{ўайеп) laedo intestina ut ехсгешеп- 

‚ ta appareant. 

Опријеши, рем, опръо, у. pf, (Ерп,) 
1) fih ап etwas апђћеПеп, adsisto, ad- 
clinor. 2) очи, feinen ЭИ auf etwa 

‚ tihten, oculos figo. 
Опријешисе, ремсе, опръосе, у. r. pf. 

(Ерц.) 1) fi ffemmen, ftügen, апеђ:г 
nen, innitor. 2) fih {еВеп (von Der Ure 

|. mee), resisto, obsisto, obnitor. 
Оприштитисе, имсе, у. г. pf. Brand: 

biafen Defommen, pustulas‘ ab ig 
ducere. • 

2 ма „о Gio. 
Опбљипи ту, М" йт > 
Опрссити, BM, v. pf. бигфб@ си, 

арде ет, permendico, mendicans eme- 
tior. Какав je PRGS опросио 
би њим бијели свијётш. 

Опрдстиши, им, у, pf. 1) verzeihen, 
шповсо, 2) frey machen, libero, solvo: 

„То Џипитоарца с коњем опростише- 
„Симеун се грија опростио — 
Опроститисе, имсе, у, г. pf. 1) fih 

qacaenfcitig verzeihen, sibi сопдопаге 

invicem. 2) Ubjgied nehmen, saluto 
‚ discedens. 

Опроштај, ın, Urlaub (beim ©феідеп), 
venla: 

„ besojka ти се удаје, 
„Од тебе иште опроштај — 
Опроштење , м. die Grlaubnif , venia; 

¢ опрошшењем (моја жена). 
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Опружање, n. das Anuêfirecfen, ргоёер- 
Гу IR, го с) 2 

Опружати, ам, V. ж ацёйтесеп, 
Опружиши, им, ү. pf. extendo. 

Опрцати, ам, у. pf. н. п, читаво 
јагње, й mit einem gangen Фотир 
begrafen, fih S 10061 іфтееп laffen, 

‚ cum deliciis comedo. 
Опрцаши, ца, у. pf. m. ј. јарац мозу, 

‚ bejpringen, соео (де capro). cf. тећи. 
Опсена „ёз (Веси Срем.) vide опсјена. 
Опсениши, им, (рес. и "Срем. vide 

‚ опсјенити. е» ~ 
Опсепштисе, имсе, у. r, рї. (ferz 

baft, mit UAnfpielung auf псето) ftart 
‚ осјетитисе 'дешайг werden). 
Опсјена, f. (Ерц.) das Dlendwerf, prae- 

‚ 5Прлае. k 

Опсјенити, им, у. pf. (Epi.) verblens 
'*феп, glaucoma cui ob oculos objicio. . 
Опсовати, сујем, ү, pf. кога, или 
коме што, рејфитрјеп, contumelia 
адћсло. 

Опстрзање, n. daê Zaudern im Davons 
дереп, cunctatio et circumspectatio 
discedentis. 

Опстрзатисе , амсе, у, r. impf. н. ть 
око куће, ¿audern, im Weggepen, ter- 

‚ giversari in discessu. 
Оптерати, ам, (Рес. и Срем.) vide 
OnRepamn. imsime Tim (бру еке APE 

Оптергвање, п.) (Рес. и Срем.) Fide 
опћеривање. 2 AADI 

Оптеривати, оу. и Срем.) 
vide опћеривати. | 

Оптећи, ечем, у. pf. ибе идеји, cire 
ситуепто. 

Оптињивање, n. 04$ Füttern der Stalls 
wånde mit Otro, Farrenfraut, и. 
dgl. im Winter, munitio stabuli ab 
пете. 

Оптињивати, уем, у. impf. (den 
Gtall) mit Farrentraut и, dgl. ausfütz 
térn, munio stabulnm ab hieme, 

Оппиилш‚'йм, у. pf. umfüttern, rund 
бегиш füttern, munio stabulum foeno, 

‚н. п, кошару, свињац. 
Оптиџање, и. (Срем.) vide оптјеца- 

Ње. е6 ревер с 

Оптицати „тичем, (Срем.) vide Orta 
‚ шјецаши. 
Оптјецање, п. (Ер) dag Umşingeln, 

‚ спсптуешпо. ۱ 

Оптшјецаши, тјечем, у. impf. (Ерц.) 
umringen, circumdo, 

Оптражиши, им, у, pf. tund umber 
Бејифен, pervisito: . | 

„И. оптражи Турске кованлуке, 
„Не би мада есијб Турака — 
Оптркати 
Оптрчавање, и. 04$ Umlaufen, circume | 

сиг510. 
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Оптрчавати, ам, Y; impf. umlaunfen, 
circumcurso. ‚ 

Отпрчати , чим, ү. рё umlaufen cir- 
cumcurro, 

` 

` чопшуживање, n, раб Anflagen yor 
©eriht, accusatio, 

Оптуживаши, жујем, ү.їшрї, anflagen, 
accuso, 

Опшужиши, им, ү. рї. апНабеп, ac- 
_ CuSO. 

Юпһерати, ам, у, pf. (Epy) tund Ders 
иш]адеп, circumago. 

-Опһеривае, n. (Ерц.) das Umjagen, 
circumaclio. 

Onhepísama, рујем, у. impf. (Еру.) 
‚ итйегадей, circumago. 
Опћешити, им, у. pf. беайден{фе1+ 

пеп, Vid, pérlustro : 
„Над јејђорда иљаду дуваша, 
„Додај ми је да је опћешимо — 

Опузао , зла, ло, {фЇйр{гїд, lubricus, 
Юпўстети, стим, (Pec.)} vide. ony- 
Опўешиши, им, (Срем.) f mhemm. 
Опустошиши, им, ү. рї, verwüften , 
' depopulor, | 
Опупа f. Der Riemen für Ме Opanfen, 

lorum ad ћуродетата. 
Onymhems, опустим, у. рї. (Ерц.) 
йе merden, deseror. 

Опчинити , им, ү, рї. Kora, einen бе: 
Бетеп, e einem anthun , incanto. 

©лшишваһе, n. dag Umnähen, ођзи~ 
tio, 

"Опшиватши, ам, у. impf. rund umnå: 
‚ беп, obsuo. 
Өплшиши, зинјем (particip. опшивен), 

у. рї. мтидђеп, circumsuo. 
' Општи, ma, ше, (у Сријему) аПас= 

. mein, communis, 

Општина, f. Die Gemeinde, commune. 
Опшшинсви , ка, ко, Gemeinde:, pu- 
__ blicus. 
Ора, opaa, m. бе Nuf, nux. 

Ора, f. (бра) Die rehte Beit, tempus 
opportunum : 

›„Аиста] горо, кука] кукавицо : 
„„Нек' се чини ора за ајдуке. — 

„Оран, рна, но, bereit, aufgelegt, зи её 
mwa, paratus, promtus, 

Юранија, f etin groffer unbedecdter Kef- 
` fel, lebes magnus. 
Ораница, f. der Kahn, Nahen, cymba. 

cf. чун. 
Орање, т. з) das- Adern, агайо. 2) де: 

acferteê Qand, terra : мушна вода као 
„орање; пале вране по орању; 
„Море Марко! не ори друмова. — 
„Море Турци! не газ ше орања — 

Орао, орла, та. der Adler, aquila, 
Ораов, ва, во, Nuf =, ицсеиз, 
Ораовина, f, òa Nugholz, ligaum gu- 

ceum. 
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Орар, ш. Art де фе Shärpe 
 Diafonen, horarium. 
Орати, р" у. impf. afer, аго. 
Ораћи, ha, ће, н. п. земља, Ader 

(land), terra arabilis, arvum, 
Орач, m, Der Adermann, arator. 
Орачев, ва, во, deg Acfererê, arato- 

Tris. 

Орачица гүжва,,Ї. vide гужва ора» 
чица. ds 

Орачки, ка, Жо а) Ucferers :, агаіо- 
тиш. 2) аду. wie ein Adermann, mo- 

. те aratoris. i 

Орашар, m. 1) миш, eine Mausart, 
die Rue frit (Bilich ?), mus. 2) einer 
бег детп Fife ift, homo amans nu- 
cum. 3) einer Фер ире verfauff, ven- 

. dens nuces. 

Орашсье, п. Dûê Würzen mit Nüfen, 
‚ nucum intritio іп cibum. 
Орашиши, им, V. impf. mit Nüfen 

würzen, condio nucibus. 
Орашје, п. (coll.) der Жива), nu- 

‚ се ал. 

Орашчић , m. dim. №. ора. 
Ордија“, f. Die тее, exercitus turcicus; 
„И он уби у Турској ордији 
„Из Зворника Асан барјактара — 
Ордуља, t. (у Сријему и у Бачн.) alte 

Here (аїд Shimpfwore für ein altes, 
‚ DOfe3 Beib), уепећса. 
Орезати, ежем, у. pf. н.п, виноград, 

бе{фпе1їреп, amputo , ргаеѕесо. 

Орепак, пка, m. Daê leichte (und fledh 
te) Getreide, welhes beim Worfeln пе» 
ben das їфтреге vertragen wird, grana 

leviora: осијепи maj орепан. 
Opna, ш: Эфирда, Асћлда: 
„Цинцар Јанко | Орида града — 
Оритан, шка, m, (у Ср му, y Бачко 

' и у Бан.) vide брани y Ду 
Орптисе, рисе, у. r. impf. Hf, планина, 
шума, ұіересрайеп, іедегіфайеп, 

_ resono. 
Орићак, hra, m. bie Pflugretite, rallum. 
Opjaman*, m. (Хор:йттс̧, Bauer) Has 
‚пее, Holunfe, Gpigbube, nebulo. 
Орјашка, f. ( Shimpfwort) Dag 
OpjarıKnHa, f. f weiblihe von орјатин. 
Орјатски, Ka, ко, 2) Gpigbuben:, ne- 

bulonum. 2) ady. Гріведьцо, тоге ne- 

bulonum. 

Орлаш, m, н. п. талијер, Der (Ders) 
. baler, thalerus duorum florenorum. 
Орлина, f, augm. Y. орао. 

Орлић, m. 1) фес junge Adler, pullus 
aquilinus, 2) дег Hahn an Der Flinte, 

‚ Tetinaculum pyritae, 
Орлов, ва, во, 301—182, aquilae, aqui- 

‚ linus, ; | 
Орлови нокти, m. pl, das Geigblatt, 

1ош1сега caprifojium Binn, 
~ < Ra 
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Орлушина, f, vide орлина: Le dku Освајање, n. Dû8 (тобети, captio. 
Орман, m, (у Сријему, y Бачк, и у 

Бан.) Der Kaften, armarium, 
Орнипа, f. Ucferland, UAdgerfeld, arvum. 

Ортак*, m. дег Gefelfhafter (Coms 

радпоп) in einer Handelsunternehmung, 
socius negotii. 

Ортавлук `, m. Die Handlungëgefels 
Daft, на. 

Ортаков, ва, ве, Фебе “ойрадпопз, 
ос. 

Ортаковање, n. Бад Handeln in Gefell- 
fhaft , societas, 

Ортаковапш, кујем, у. impf. ош: 

‚ pagnon {ейп , sum socius, 

Оршаковица, f. Die Frau des Compag:= 
nong, uxor socii. 

Ортачење, n. Der 2619106 einer Hand- 
iungsaefelfhaft , initio societatis , cre- 

‚ апо ѕосп. 

Ортачина, f. augm. $. ортан: 
‚ чино моја! 
Ортачити, им, у. impf, pum ортак 

mamen, facio socium, 
Ортачишисе , имсе, у. r. impf. ортак 

werden, socius бо, 
Ортачкиӣ, ка, ко, т)н, п. новин, Com: 

радпіе:, societatis. 2) аду. wie Goms 
pagnon, more sociorum. 

орта- 

| Оружање „ n, Daê Bewaffnen , armatio. 
Оружати, ам, v.impf: bewaffnen, armo. 
Оружје, n. die Waffen, arma. 
Ôc, m. die Wefpe, vespa. 
Осакатити, им, у. pf. а) ¿um Krüppel 

шафеп, debilem reddo. 2) ит Stipa 
pel werden, debilis fio, 

Осакатитисе, имсе, у. г. pf. aum 
‚ Krüpvel werden, деђ ког, 
Одам, афе, octo, 
у э ‚ афід, octoginta. 
Офамдесётеро ‚ vide осамдесеторо. 

Осамдесети, ша, mo, der abtjigfte , 
octogesimus. 

Ocamaecêmopo, 215051 von 80, octo- 
ginta, / 

Осамитисе , имсе, у, r. pf. allein bleiz 
ben, relinquor solus. 

Осамиаест, афбеђи, octodecim. 
Осамнаесте epo, vide oc амнаесторо. 
Осамнаести , ma, тло бег афцеђи(е, 

duodevıgesimus. едг сосем 

Осамнаессторо, буле Anzahl von афег 
ehn, octodecim (wie frang. une dixhui- 

j taine). 

Осат, m. Gegend um Сгебегпіба in 
· Dofnien. 
Осаћании, m. човек из Осата. Oca- 

Һани су готово сви дрвођеље, па 
иду љети по свој Турској, те граде 
куће и остале зграде; врло су 
добри људи, и зпаду, гошово зк, 

«лаву наизгусгё» 

Освајати, ам, у. impf. сіобеси, redigo 
sub potestatem. 

Осванути, нем, v. рї. yom апбгефепе 
Den Tage erreicbt werden, шуешог а (Фе | 
Шисезсепје, Кад се Србљи у јутру 

састану (у Србији) и назове један 
другом добро јутро, онда га 
упиша: Је си ли мирно освануо ? 
А онај ASA Мирно,валаБогу; 
како ши! 

„Освану звезда на ведром небу, 
„Рабар девојци пред белим 2 двором سس 
Освесшиши, им. „гер. 2 Ср и клу 

осви]естипти.и®ә 4 
Освеститтисе б ш имсе, т á Сре; ) | 

‚ Fide освијестишисе, | 
Освета, f. die Rade, vindicta, Hena 

освете без луда брата. '' 
Освешити , им, у. рї, weihen (Ва јест), 

сопзесто, 

Осветитисе, имсе, у. r. pf, коме» 
fih rächen ап jemand, vindictam sumo 
de aliquo, 

Осветлати, ayy (Рес. и ср: у yide 
осе} елап -ga Ca 

Освијестити им, у,/р. (ЕрН.) aue 
Вештина bringen, теуосо ad mentem, 

Освијеститисе, имсе. v.r. pf. (Ерп.) 
фиг Befinnung tommen, redeo ad 
mentem. 

Освитак, шка, m. der Жибтиф (des 
Zage), diluculum : 

„Ha освишак неђељи дођоше 
„Прије зоре и бијела дана — 
Освитање, n. dag Cidtbarmerden bep 
anbrehendem Tage, apparitio primo 
diluculo. 

Освитати , ићем, у. impf. fihtbar mers 
Den bey апбтефепдет аде, аррагео 
diluculo. 

Освјёшлаши ; ам, у. pf. (Ерц.) m. j- 
образ, (рсе maten, illustro existi- 
mationem. 

Освојити, им, ү, pf. erobern, сарїо, 
occupo. 

Осврабати, ам, v. pf. кога, mif Ята 
апїе@еп, воке inficio. 

Осврабашисе,, өбөт v.r. pf. die #гдбе 
befommen , 

осиўнулшс eee И vidé obaspi 
Освртање, 4. vide обзир am ehê 
бсн, тд vide o6 ара: 

TINC Eyde е оу лије FONE 

Оседе диб: Рес кафа iF осијеђе- / 
Олса им, (бре | ) f тиле oopiehe-y 
Осёдлаши, ам, у. рї, atten, «0 

‚ sellam equo, 
Осек, т. (Рес, и Срем.) vide осјек. 
Осёк, m, (Рес. и Срем.) vide Осијек. 
Оселе, ооп nun ап, abhinc, ex hoe 

temporc, i 
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Юселити (одселити), им, у. pf. 1) ко- 
га, einen úberfiedeln, їгапѕрогіо.*2) о- 

` селио, ег ift weggezogen, emigravit, 
Оселишисе (одселитисе), имсе, ү. г. 

‚ pf. fih mweqfiedeln, emigro. 
Огетити, им, (Вес. и Срем.) yide осје- 

' пп Ае т ens 

се; имсө; Осети ес. и Срем.) vid 
1 осјешитисе. My AAN ДО 

Осећање. (f 
. Бање 0р y Lende germ 
Осекати, ам (Peg и Сре Vi 
осјећаши ДР И 

Осећашис се, (Рес. и Срем.) vide 
" осјећатисе Шотт t^ 
Осећи, осенем, ( Рег. ји Срем, yide 
j oojekm даје нон бика: ғ 

Осезање, (Вес, 
јепањеџњи, 7 

Осецатши, ay, (Рес. и Ep 
jenama redata, 0 

Осецатисе , auch eé. MH 
Ы шн 

м.) vide OCH- 
бота 6 

рем.) vid 
Pas 

Осечанин , тр. (Pi и еб vi Осје- 
наиве 2 ?ғ „2952 

Осечки, na, Ko, ДРес. и Срем )% vide 
. Осјечки. к ВК с а 
Осечкиња, f. (Рес. и Срем.) vide Осјеч- 

киња. ےس صح 

Осигураши, ам, у. pf. (у Сријему, у 
- Baun, и у Бан.) ficher Пеп, tutum 
reddo , prospicio. 

"Осидраши, ам, v. pf. (cm.) mit dem 
` ausgeworfenen Aner befeftigen, anco- 

\ ra teneo navem: 

»Осидраше танану галију 
„Под бијелу кулу Кујунцијћа — 
Осиједипи , им, у. pf. 1 (Ерп.) grau 
Осијеђети, једим, у.рї, f werden, ca- 

‚ пеѕсо, 

 ےس

| ОО лыш, ам, v. impf, (Ерп.) з) abs 
и Da 2) н. п. потрицу, ` | decido, 

(фибеп, aestimo. 3) осијеца вода, ab- 
тертеп, demo. 4) осијецају кукурузи, 
Uehren тафеп, зртсат emitto. 

| Осијёцашисе, амсе, у, r. impf. (Ерп.) на 
‚ кога, einen апјађген, invehi in quem, 

| Осилиши, им, у. pf. gewaltig werden, 
‚ Vm nanciscor et potentiam. | 

"Осим, ай г, practer, practerquàm, 

ЛУ. 

tare SAA 
) уі, осу) Осјен (одсјек), m. (Ерп.) 1) Der Abs 
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Осиоњ, на, но, дете рді, violentus. 
Осипање, р. da Uuseinander = fallen = laf- 
Теп, Berftreuen , dissipatio. 
Осипаши, ам (и осипљем), у. impf. 

auseinander fallen laffen, dissipo , н.п. 
‚ чарапу. | 
Осипашисе, амсе (и осипљемсе), у.г. 

impf. а) auseinander rolen, dissipor. 
2) befäet werden , conseri, 

еб. С em.) video jey Осирадиши, им, у. pf. mit сирада yers ре а | 
bramen , praetexo , limbo. | 

Осиромашити, им, у. рї. verarmen , 
дерацрегот. | 

Осирстети, етим, у. pf. (Рес.) р vers 
Осиротиши, им, у. pf. (Cpeu.) pmaifef 
Осироћети , ошим, у. pf. (Ерп.) : 

Den, yerwaifen, orbus бо. 

stae. 

Осећисе, ббечемсе, (Pep. Срем, vide Осје, п. (coll.) Die Aebrenfpifen, ari- 
осјећисе. 222%» efer, „20 Н 

и M. 
2 {ЧН , segmentum. 2) осјеком, it 

‚ Фанјф und Bogen , рег aversionem. 
Осјешити, им, у. pf. (Ерц.) empfinden, 

«| fpüren, sentio. | 

пау Осешишисе, имсе, У pf. (Ерп.) mers ) оов: ч m. с/ С eti: vide 

; бшсш Бит, 66 е, 

Ср 
у" 

‚ Fen, sentio. Фарис 2 vy 

Осјећање, n. (Ерц.) 1) даб Empfinden, 
‚ Sensus. 2) баё УЛегїеп, animadversio. 
Осјећаши, ам, ү, impf. (Ерн.) empfins 
‚деп, sentio. , 
Осјећатисе , амсе, у. г. impf. (Ерп.) 

‚ тегеп, sentio. 
Осјећи (одсјећи), осијечем, у. pf. (Ерп.) 

1) абђаџеп, deseco. £) beftimmen, de- 
termino. 3)abnehmen, imminui. 4) (von 
Sufurug) den Fruhtfengel anfegen 

‚ facio ѕрісат. - 
Ocjefdrce (одсјећисе), осијечемсе, у. 

г; pf. (Еру.) на Kora, einen ап{айгеп, 
‚_ тпуећог іп aliquem. | 
Осјечак (одсјечак), чка, m. (Epis) Det 

` Ubfdnitt, segmentum. | | 

Осјечанин , ш. (Ерц.) der Cffegger, Esa 
„ зеКлпео5з15. | 

"боје веть жа, #0; (Еру) Cffegger, es- 

tura. 

Оскакаши (одскакати), ачем, v. impf. 
т) abfpringen , desilio , гезћо. 2) bers 
fpringen (befiegen im Sprunge), vinca 
saltu. 3) (у. pf.) davon fyringen, abea 

` saltars. ; ү 
Оскакиваһе (одсканивање), п. vide 
оскакање т.944 «фън 7+ 

Оскакивати (одскак! Й, ‚ вујем, 
_ vide оскакаши 2,8. бе fan fr 

„Осворуша, f, 1) der Сре ии, sor- 

wers 

~ кити === 
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bus domestica Linn. 2) Die гиф! Das 
von, Die UArlesbeere, sorbum. 

Оскорушов, ва, во, Speperlingê =; 
, sorbi. 
Оскорушовац, BIJA, т. 

· штап. 
Оскорушовача, f. 1) іп Stod ооп Брега 
berbaum , baculus sorbeus. 2) Brannt= 

wein von Arlegbeere, vinum ustum +e 
‚ sorbo. 
Оскорушовина, f. Speyerlingholz, li- 

gnum sorbeum. 
Оскорушовица, f. ракија од OCKO- 

руша. 
Оскочити (одскочити), им, у. pf. 

1) абїртіпдеп , desilio. 2) überfpringen 

оскорушов 
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FEAR f. eine Unah! von adt, ор” 
doas, octo (ју, une huitaine). 

Осморо, eine Anzahl von афі, (fr. uné 
huitaine). 

Осмочитисе, имсе, v. r, pf. gum Brot 
effet (4. B. Sifolen); паф deutfher 21:6 
сиба софе {еп „.бһзодїа едо. `.` 

Осмудити, им, ӯ, -рї. abfengen, атш 
‘buro, B. ein ©фосіп, die Haare 
| verlengen 
Осмудишисе, имсе, у. т, рї. ih апе 

Гецен, адигог. 
Оснежити, жи 
| оснијежити 
Осибвање an. < 

damentorum, | 

Legu dts Срем.) vide 
r 0722. 

ründen, jactio fun- 

(weiter fyringen а18 ein anderer), saltu „. Оснивати; ам; vimpf.. gründen, Grund 
‚ vinco. 5) þinwegfpringen, resilio, legen, jacio fañdamenta. 
Ослабити, им, у. pf. [mab werden, „Фенајежипт, жиз У. pf (EPL. ) {фпереп, 

Чеђу ог. МГ: 1 Сфпее gefalen, cecidere nives. 
Осладитисе, дисе, V.F. pf. коме шпа; депбза fedet Bettel- (beim Зеба), der 

fug (angenehm, lieb, theuer) werden, 
dulcis fio. 

Oc лањање, 
‚тап, сопйвїо,, fiducia. 
Ослањатисе „ 'ам 

trauen auf einen, confido in aliquo. 
Ослепети, пим, у. pf. (Рес.) } erblin= 
Ослепити, им, у. pf. (Срем.) {$еп,сое- 
Ослијепити, им, у. pf. (Ерц.) {сиз бо, 
Ослијепљети, пим, Y.pf. (Ерц.) oculis” 

А саріог, 

Ослободити, им, у, pf. кога, einem 
Murb. тафеп, animum addo. 

Ослобддитисе, имсе, у, г. pf. Muth 
рееоштеп , animum capio. 

Ослднишисе, имсе, ¥. r. pf, на кога, 
‚ auf einen vertrauen, confido in aliquo. 
Ослоњање , n. vide ослањање. 
О слоњашисе , амсе „уйе ослањашисе, 

Осмак, т, 1) Urt Maf, снаја genus. 
2) ein Thier (Pferd) von 8 abren, 
octeunis equus. 

Осмевање, хр. и, Сред) у Це 
смијсвање * 

Осмеватисе маму Ph, y 
| осмијеватисе уне а 
Осменутисе, Т сч N ГУЛДУ, 

‚ vide осм}енуйтисе нята 

Осме puna, f. ‘vide осморицау7 
Осмеро, vide осморо. 

Öcmî, ма, мо, бег ahte, octavus, 
Осмије вање, п, (Epy ) 246 Зшафеп, 

аггі510. 

Осмијеваписе, амсе, у. г. impf. (Еру) 
4шіафеіп, adrideo, 

Осмина, f, 1) Daê 20%61, pars octava. 
‚ 2) eine Jahl von 8, octo, 
Осмицау f. .ріе Ме Сип Kartenfpier , 

‚ humerus осіоџагіцѕ, Ж, 

£ (Epi) Осмјенутисе-немсе, у. 

(einmal) ушафеп, аи 

n.: daS Bertrauen auf је. 

r. impf. БО, 

Aufzug , ‘Die Werfte, stamen. 
Осибвапшун у. pf аў дценеГп (рав 
Garn), dtd télam. оузфеп Grund 

5 (нт Geb ide) legen; fandamenta jacio. 
CHYMAR , MKA ‚ M, Der Aufzug (bei Беж 

““Webern): bevor чех QÙ беп Weberfiupl 
fommt, stamen. ; 

бебин, 4. befonderes Gibi bum (was 
niht unter der gemeinfhafthhen Hauss 
verwalfung fteht). res propria, non com- 
munis familiae , peculium. Ђекоја же» 
на има краву или овцу, што јој је 
поклонио отац, или други ко; а 
мушкарци држе кошнице, брош- 
њаке; сију дуван и т. д. 

Особитп, ша, шо, Рејопрегв, singu= 
laris, proprius. 

Особито, 1) befonderg, praesertim. 2) 
befonderg, seorsum. 

Осовина, f. die Achfe (ап Nade), axis. 
Осовљи, ља, ље, Убејрси:, vesparuni. , 
Осоје, п. das Dididt, Der dide Wald, 

in Den feine Sonne оте, saltus 
densus. 

ц Сремд үіфё Осока, f. eire rt Тоа сее, liquidi genus, 
2, Осолипи, им, У. pf. ешјаЦеп, за По. 

„Осолитисе , имсе, у. г. pf. ебав Gez 
eker falzenes effen, manduco ва ит, 

Осорљив, ва, во, теђрак, gähzornig , 
· агасппаав, 

а Осочаи , чна, но, с 
Ocna, f. фе ДА) 

Оспице, f. pl. vide краст 
Оспичав, ва, во, blatternarbig „/ 

larum notis maculatus. cf. богињав. ̀  
Осрамопшти , им, у. рї. in Spande | 

bringen, dedecore. adficio. | 
Осрати, осерем, у, рї. рађенфефеп , 

‚ ргосасо. | 

Осратисе , осеремсе, vide посра- 
писе. j 
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О средњи, ња, ње, 
iocris : 

„Кнезовима ате понлањајше, _ 

„А меттовима осредње парипе — 

шї єїта да , me- 

'Остава, f. Die Hinterlage (da8 Depot), 
depositum: дао Ha осшаву; осшаве 

‚ ајдучке. 
. О ставити ; им, у. vf. 1) аитђебен, yerz 

$ абгеп, custodio - repono. 2) {а{їеп 1 

mitto., 5) Daher браду —, den Bart- 
‚ wağġfen laffen, promittere barbam, 
Юставигписе БА „уде осшанм- à ; › i 2 
mice gE б э; LA. arn О 

Остављање, -п,. 1) Das UAufpebew,” cu- 
stoditio. 2уйаё Саси, relictio. 5) бра- 

‚де, der lange Bart, promissio barbae. 

Остављати, ам, у. impf. 1) фегїфай- 
ren, repono, 2) laffen, mitto., relinquo, 
3) (баё Haar, реп Bart, Den Ghnuts 

? bart) wathfen laffen, promitto barbam, 
Остајање, n. баё Bleiben, perman- 

‚ Sto. © 
Осша]ати, јем, у. impf. з) verbleiben, 
maneo. 2) фитиФф іреп, гетапео, 

Остајаши, шојим, у. pf. н. п. лазаре, 
на зими, aushalten, verbleiben, per- 
maneo. 

Остали, ла, ло, йбгід, reliquus, 
Останав, нна, та. Das Berbleiben, man- 

sio: срећан ши nymi, а мени добар 
‚ останак. ; 
Останути, нем, vide остати. 
Останутисе, немсе, у. r. pf. чега 

ее тав bleiben laffen, mitto, пор сиго: 
„Останисе Мујо четовања, 
»Четоғања и ашиковања — ' 
Остарети , рим, у. pf. Ceca 
Остарити, им, у. рї. (Срем.) 

одлети, 
Alt wers 

„Осшар]ети, рим, v. pf. (Ерц.) || den, con- 
ѕепеѕсо. 

Остатак, шка, т. т) даб Пере 5[е16: 
fel, reliquia. 2) die ЏебмавдебПеренен, 
relicti (post mortem): да Бог да oc- 

‚ шатку живош и здравље. 
Остати (говорисе и останути), анем, 

у. рї. 1) bleiben, maneo, регтапео. 
2) од болести, депејеп, servari е mor- 
bo. 5) од кога, зигие ефен hinter 
"треш: није остао од Бавола, relin= 

` qui, deterior sum; 
Остве, f. pl. der Drengjac (der Fifer), 

‚ tridens, 
· Оствйште, n. d:r tiel des Drepjads, 
> manubrium tridentis. 

¢ ам (осшипшем?), у. рё, 
in Ulan feden, coquo in alumine, im- 

‚ buo alumine. | 
Осто, m. hyp. 9, Остоја. 
Остоја, ш. Mannsname, nomen viri. 
Осшрвитисе, имсе, у. r. pf. еіп Uas 

ви freffen befommen (von Hunden), ca- 
dayer nancisci, 
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Острвица, f. Саве in Dalmatien, O» 
stroyitia : 

„А. Бевојка Амгли}ска краљица, 
„С Дувом зетом од земље Горанце, 
„Она оде шеру Острвици — | 
Острвљанин, m. der Зијијапег, insu- 

‚ lanus. | 
Острвљанка, f, die Зиебевођисти, 
_ 1азшапа, ; | 
Острво, n. die Sufel, das Eyland, der 
Bord (Werder), insula. Једно село 
упрај Дрине (под Лозницом) зовесе 
COBO. 

Острвски, ка, ко, Ynfelz, insularis- 
Острвце, n. dim. Y. острво. 
Осшрийһи, ижем, остригао, ү. рї, fhe- 

‚ тёп, бопдео. | 
Острогон, m. (гап, Strigonium. 
Оструга, f, vide купина. 
Остругати, ужем, у. pf. abfhaben, 

‚ дегадо. о 

Остружине, f, pl. Die 21510461, quod 
abradi debet. 

Оступање (одступање), n. Daê Hin- 
megtreten, recessio: 

Оступати (одступати), ам, v. impf, 
‚ abtreten , теседо, 
Оступати, ам, у. рї. Патрјеи, con- 

tundo, pinso, f 
Оступиши (одсшупиши), им, у. pf, 

abtreten, recedo. | 
Осудити (одсудити), им, у. pf. ab- 

urtheilen, das Urtheil falen, judicium 
fero. ; 

Осудити, им, у, pf. детит ђе еп, con- 
demno. : 

Осуђивање, п. tas Зети ђе ен, con- 
_ Четпано. ; 
Осуђивање (одсуђивање), n, Das 216: 

икеђе еп , judicii latio. 

Осуђбивати , ђујем, у, fr. verurtheilen, 
сопдетпо, — 

Осубивати (одсуђивати), Бујем; у. 
‚ їтрї, aburtþeilen, judicium fero. 
Осужьишисе, имсе, V. r. pf. ein бег 

fangener werden, inê Sefûngnif foms 
men, in vincula conjici. 

Осукати (одсуватши), учем, у. pf. abs 
Drehen, abmiitDert, retorqueo, devolvo, 

Осувивање (одсукивање),, п. dag Uhe 
drehen, retorsio, devolulio. 

Осукивати (одсукивати), вујем, ү. 
АТЫ ре"арумеђен retorqueo. 
Осурити , им, у. pf. blag färben, co- 

оте pallid цађио. 

„Осути, оспем, у, рї. ашёеїпапдег fale 
len laffen (5. B. den Strumpf), dissipo, 

Осўшисе, оспемсе, v.r. pf. 1) euê єп: 
ander rolen, dissipor, 2) befäet were 
Dert, conseri: 

„Осусе небо звездама, 
„А. равно поље овцама == 

è 
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Осушити, им, у. pf. frocfnen, sicee. 
Осушитисе ‚ имсе, у. r, pf. verdorren, 

ацёїто@пеп, siccor. 
О тава, f. dag Grummet, foenum chor- 

dum. 
Отакање, n. Daê Abziehen (Das Weins), 

deductio , derivatio. 
©такати, auem, у. impf. abziehen (den 

Wein), derivo, 
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Отијесниши, им, у. pf. (Ерц.) Жпарр 
. тафеп, facio angustum. __ 
Отимање, n. раб 8едпектеп, Entreis 

‚ fen, адетно. 
Ошимарити , им, v. pf. ftriegeln, stri- 

‚ gili rado. | ў\ 
Отимаши, ам (и ошимљем), у, impf: 

‚ wegnehmen, ауто. 
7. УТ Отимашисе, амсе (и опимљемсе), у: 

Отале, vide одатле, УМ. 4, et, r. impf. 1) fih frey тафеп, eximor , 
Отаљати, ам, у. pf: gut ausführen, 

bene perficio, vinco. 
Отанчати, ам, у. pf. dünn werden, ex- 

tenuor. 

Ошањити, им, у. pf. dünn maen, 
extenuo. 

Отац, оца, m. der Bater, pater, 
Ошворање, n. 1) Daê Oeffnen, apertio. 

‚ 2) Das Polieren, politio. 
Отворати, ам, v. impf. х) ац{шафеп, 

aperio. 2) polieren, polio. 
Отшворити, им, у. pf. 1) ац{шафеп, 

aperio. 2) polieren, polio, $, B. пушку, 
сребрно што ит. д. 

Отврднути, нем, у, pf, hart werden, 
induresco. 

Отврстисе , sece, у. г. pf, fih Гбјеи, 
solvi: ошврзла му се крв на нос (или 
из носа). 

Ome! Зигиў anê Pferd, um её ји ent- 
fernen, voX abigentis equum. 

Отегнути , нем, у. рї, ftreďen, аиб: 
giehen, extendo. 

Отегнушисе, немсе, у. r, pf, fiQ hin- 
Пеефеп , extendor. 

Отежати, ам, у. pf. 1) {фет werden, 
gravis бо. 2) |фирег[а 013 werden, gra- 
yis fio. 

Отезање, n. даб UAusziehen, Живе» 
(еп, extensio, 

Отезати, ежем, у. impf. ausftreďen, 
extenso. 

Отезатисе, ежемсе, v. r. impf; fiġ 
Рађріпїсес еп, extensor. 

Ошелиши, им, у. pf. Falben, ein Kalb 
werfen, pario (vitulum). 

Отелитисе, имсе, у. r, pf, Falben, 
‚ pario. 

Отерати, ам, (Рес и срем.). yide o- 
Керти а б ы 

©шесаш, ешехуи у. ү 
lo, Чедојо , ехазсто 

Отеснити, им, „Рес, 
отијеснити. „4 

Ошпсти, отмем, у. 
nehmen, capio, rapio. 

Отстисе, отмемсе, у. г. pf, fidh бе 
{гепеп, Шегог. 

Отећи, ечем, v. pf. ашашјен, auf: 
їфтоеПеп, инишевзсо, 2) ablaufen, d 
curro, пийпог. у « 

Фшешчаши, ам, vide ошежаши. J 
{yes И jaui tts / / 

пеђуеп, wegs 

liberor. 2) око шта, {їф reifen (um 
+ etwas), Асу чеч УЙДЫ: Р 
''чӨңїїїСӨти; а "и Siit, A, де 0= 

‚ стипсаши фи. е 
Отирање, n. Daf Хр уби, abstersio. 
Отираши, рем, у. impf. abwifhen, abs- 

‚ tergo, - 

Отиратисе, ремсе, у. r. impf. fih ab- 
withen, abstergor. | 

Отирач, m, Daê Handtuğ, mantile, man- 
tella, mappa. Избирач нађе оширач 
(кад се који жени). 

Ошискивање, n. 1) Daê #бедўтїїеп, re- 
motio (рег pressionem). 2) даѕ Qosftoz 
pfen, aperturé per remotionem, 

Ошискивати, кујем, v. impf. 1) Bins 
wegdrücden , removeo (urgendo), $. B. 
лађу. 2) [oêftopfen, арепо рег remo= 
tionem. 

Отискиватшисе , хујемсе, у. г. impf. H. 
п. у свијет, in die weite Welt Біпац$ 

„ fh werfen. 
Ошиснуши, нем, у. pf. 1) Бїйїйеєдўгїї+ 

‚ еп, гетоуео. 2) aufjtopfen, арегїо, 
Отиснутисе, немсе, у. г. pf. у свијет, 

fich in Die weite Welt hinein werfen, abeo 
inter homines ignotos. 

Отићи (отићи), отидем, отишао 
(говорисе у брзом изговору ошао 

„иочао), у. рї. [огЕдеђеп, abeo. 
Оширање, п. vide отјецање. 
Отицаши , ичем, уде отјецати. 
Отјецање, а. (Еру.) 1) das Зитфие[а 

len, intumescentia. 2) фаё Ablaufen, 
‚ defluxus. 
Ошјецати, отјечем, у. impf. (Ерц.) 

1) атацјеи, аиїїфтюе еп, iutumesco, 
2) ablaufen, defluo. 

Отказаши, ажем, v. pf. antworten, 
entgegnen, respondeo. ; 

Ошказивање, n. Daê Antworten, respons 
satio. 

Отшказивати, зујем, у. impf. antmors, 
ten, responso. 

Omxâaê, vide одакле ну" 
Ошкаши, очем, у. pf. 

регіехо. 

Опікивање, n. 1) Daê @08їфтіедеп, de- 
fractio, solutio. 2) Вав Dûngeln (бес 
©епіе), cum quis tundendo acuit (fal- 
cem foenariam). 

швиваши , ам, ү. impf, з) [оёіфішіф 

rtig weben, 
а. 

. 
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den, тесидо 1. е. сидепдо де лого, solr 
‚ уо. 2) косу, Dängeln, tundendo аспо. 
Ошкидак, тка, m. еп абаетјенед 

Стій, particula defracta, decerpta. 
Ошкндае, n. Daê Ubreifen , dereptio. 
©шкндаши, ам, у. impf. abreipen, de- 

‚ Tipio. 

Откинуши, нем, у, pf. абкефбец, de- 
ripio; откинула се лађа. 

Оклапање, n. т) даё Abdecfen, detectio. 
2) Daê UAuffperren, reclusio. 

О“ нлапаши, ам, у. impf. 1) abdecfen , 
den Detel abnehmen, detego. 2) aufs 

‚ fperren, ап{{ФПе еп, recludo, pando. 
Ошклатши, кољем, у. pf. abbrechen (am 

Preife), detraho: једва cam пасјим 
зубима ошвлао. 

Ошвле, vide одакле. 
Отклопити, им, у, pf. т) абђефен, 
 detego. 2) aufmachen, гесјадо, 

'Ошвључавање, n. daS AuffHlieken, ге- 
БЭ КОИ 
Откључаваши, ам, ў. impf. | аи іе: 
Оптвључатв 5 згер, | Ben, re- 

ciado. _ * ж 

| ора ў бду Wo р. 1) Го8јфитег 
Оби, геспидо, дето, 2) косу, абдап: 

qelî, tundehdo ехаспо. 
Ошкопавање , р. рђав Abgraben, subla- 

tio (fodiendo). 
Ошкопаваши, ам, у. impf. 
Ошкспати , ам, ү. pf. 

‚ dierrdo, 

абатабеп, 
tollo fo- 

· Откос, m. dag Grag, meldes mit eis 
пет Genfenftreiche абастађе wird, 
quod uno falcis foenariae ictu demeti- 
tur: покисли ошкоси; повисло си}е» 
но у ошвосима. 

Откосити , им, у. pf. абтабђеп, deme- 
to, deseco, | 

Откривање, n. з) dag Abdeden (des 
„Haufes), detectio. 2) das Gntbifien , 
uudatio, detectio. 

Откриваши, ам, v. pf. abdeden, entdes 
‚ en, entþüllen, detego, retego, 
Отпкриши, ријем, v. pf. абдефен, ents 
~ deden, enthüllen, detego, retego. 
Omn 

уа: wober? unde > 

Откуп, m, der @оё®ац{, die Anslöfung, 
redemtio : | 
„Оћеш ли ме пустиптг на откупе? — 

" Отвупити, им, у. pf. logfaufen, re- 
dimo. 

| Ошкупљивање, n. ђав ӨрёЁан{еп, Uitg: 
10{еп, гедетно, 

| Ошкупљиваши, љујем, ү. impf. [08 
{ат {еп, redimo. 

\'Ошлё, vide omase. 
| Ошмица, # der Mädhenraub, raptus 

рчеНас. У Србији и данашњи дан 
юлшмају Бевојһе. Млада момчад 
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врло радо иду у отмицу, и чес- 
mo нуде један другога: „Ајде Mo- 
ре да ти отмемо ту, или ону, ђе- 
војку.” У ошмицу се иде с оружјем 
какогођ на војску. Кашто ошми= 
чари довребају ђевојку код стоке, 
или кад пође на воду, па је увате . 
и одведу; а кашто ударе на кућу 
ноћу (као ајдуци), па обију кућу 
и свежу Ђевојачкога оца и браћу, 
док нађу ђевојку и одведу. ћашто 
се побију Ђевојачка браћа и робапи 
с ошмичарима и буде меса доста: 
као што је у Јадру (у селу Клупци- 
ма) 1805те године погинуо Ђевојчин 
брат и један оптмичар; и ђевојку 
onem нијесу могли OMEA, Зашо 
отпмичари не смију ласно да ударе 
на вућу, ђе знаду да има млого 
рода у Бевојке, а особито Бе је cer 
AO сложно: зашто и сељаци, како 
стану пушке пуцати и учини се 
буна, спопадне сваки своју пушку. 
па трчи у помоћ. Свему је селу 
срамота, кад се из села ошме Bes 
војка, a ошмичарима још већа, кад 
се врате јалови. Кад отмичари 
докопају Бевојку у руке, онда је 
већ не ће оставити, макар сви изги- 
нули; ако ли се Бевојка cmane sa- 
шезаши и не ће да иде, онда је 
вуку за косе, и деру штапом као 
вола у купусу. Отмичари не смију 
ићи с ђевојвом момачкој кући: sans 
mo пођу ammo сељаци, с родом 
Ђевојачким , за њима у поћеру; He- 
го је одведу у шуму, и тамо ја 
„вјенчају у каћвој колиби (пударској 
шли пастирској), или ђе око бунви- 
Һа. Поп мора вјенчаши, ако му се 
и не ће: зашто оће да га бију. Кад 
дође поћера у село, онда ови, OM- 
куд су ошмичари, изиђу преда њи 
лијепим начином и граде мир. Ако 
се тако помире, добро; ако ли 
род ђевојачки оде кадији на тужбу, 
онда морају доћи и ошмичари с Bes 
војком. Кад угледа маши ђевојку 
на мешћеми, а она се стане бу- 
сати рукама у прси, и јаунати: 
„ћуку мене! ево роба мога" Кад 
се почну судити, кадија најприје 
пиша ђевојку: Или је сила, или 
драга воља? Ако рече Бевојка, да 
је сила, и да она не ће с овим моме 

ком живљеши ни данас ни сјутра, 
макар је сву исјекли на комаде, 
онда зло по ошмичаре: морају ле» 
жаши у апсу и плаћати глобу. Ако 
ќи ђевојка рече (као што понајви= 
ше бива): „Није сила, веће драга 
воља: ја ћу за њим и у гору и ў 
воду, онда ешмичари даду MMO 

Ашин у 
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ro кадији, па се помире с Бевојач- 
ким родом, и одведу Ђевојку кући 
те чине свадбу. ; 

Највише се догоди me отимају 
Ђевојке, кад момак запроси ђевојку 
па му је не далу; а кашто је и не 
просе (кад знаду да је не ће дати), 
него управо отиду и OMMY, а MO- 
мак је није ни виђео. Ђевојке onm- 
мају понајвише момчад, која He- 
мају родитеља, или ако и имају, а 
они и не слушају, него се свићу 
војекуда; а за поштена момка и 
од поштпена рода слабо Же кад о- 
тети ђевојку, нити ће такови мо- 
мак отићи у отмицу. 
Црни је Ђорђије био забранио о- 

тпимати Беьојке: издао је запови- 
јест, да ће свакога момка, за ког 
отму ђевојку, погубити ; попа, KO- 
ји. вјенча отету ђевојку, обријати 
(распопити); кума, ђевера и ста- 
рог свата шибати ; а осталим OM- 
мичарима сваком по 50 батина у- 

. дарити, 
Отмичар, та. Der MädHenräuber, rap- 

tor puellae. cf, отмица. 
Отшболигтисе, лисе, у. г. pf. an etwas 

hþerabhangen, дерепдео, ; 
Отсварити, им, у. pf. abladen, demo, 
Omo (omona), fo ереп, Fur оог: 
Отоичке (OmomuKe, f her, paulo ante. 
Оппов, та. die (ефіри, tumor. 

Отока, f. іп © еј Ееепатт eines ©їгб> 
meg, бег fih wieder mit demfelben ver: 
ak ?аригф ы n? bildet, 
cornu fluminis circu m ju m. 

Отоле, vide omare Jee sirme 
Опопитисе, писе, у, r. pf, н. п. CHH- 

jer, fhmelzen, liquefio. 
Отоплитисе , лисе, у. г. pf. [ац wers 

den, tepesco. 

Опочити, им, у. pf. з) abziehen (den 
Wein), derivo (vinw:n). 2) н. п. сјеки- 

ру, mit dem Wegfteine abfhleifen, co- 
‚ te acuo. 

Отпадање, n. 1) Daê Abfallen, delap- 
‚ sus, 2) dag Ubfalen , defectio. 
Отпадати, ам, v. impf. х) abfallen, 

decido. 2) fig. abfallen, deficio. 
Отпадити , им, у. pf. abfûllig maden, 

facio ut quis deficiat, ut non sit dicto 
audiens. 

Omnáanmuce, имсе, у. r. pf. арбтиг 
‚ nig werden, delicio, 
Опшаднук, m, der Ubfållige, Abtrünniz 

де, defector, apostata. 
Оптадница, f. Die Ubtrünniae, defectrix : 
„ћратт се натраг, Божја ошпадинце— 

Отпађивање, n. dag Ubirünnigmachen, 
Die Berfübrung, seductio, 2) der Ubs 
fal, defectio. 

, ۹ 
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Отпађиватши, Ђујем, v. impf. abfalig _ 
тафеп, defectorem reddo, зедисо, 

Оптађиватисе, Ђујемсе, у. r. impf. 
abfällig werden, abfalen, deficio, se- 
ducor. ; : 

Отпарати, ам, v. pf. abtrennen, wega 
_ trennen, solvo, separo,- 

Отпасаши, ашем, у. pf. losgürten, 
discingo. \ 

Отпасивање, п, баё @сёдйгќеп, дїзсїп- 
ctio, solutio. 

Опшаскваши , сууем, у. impf. [os tite 
Чеп, solvo.. ре: 
Отпасти, аднем, у. pf. wegfallen, de- 

cido. | 
Отпанштање , п. Das Хбофбен, Abbüs 

fen дисф Raften, саш тш jejûnio luit, 
jejunio redimit. , | 

Опшатштати, ам, у. impf. абјаћен, 
рисф Җайеп аббифен, jejunio redimo, 

Оттпевање, {у ей и Срем.) vide опт 
пијевање. ЖЯ» ® „Рт 

Опшевати, ам,“ Рес„ и С 
‚ ошпијевати > 
Отпеваши, ат vide 

отпјевапит Aera 
Отпечатити, им, W7 pf. 

mo signum, resigno. 

Оптечаћавање, n. раё Си каст , si- 
gilli demtio. 

ОтпечаКавати, ам, v. impf. entfiegeln, 
resigno, demo sigilluma. 

Опшијање, n. 1) Daê UAbtrinfen, деа" 
tio. 2) da Abtrinfen, pensatio per ро» 
tum. | 

Ошпијати, ам, у. impf. 1) абетивеи, 
delibo bibendo. 2) abtrinfen, penso bi- 
bendo. 

Отпијевање, n. (Ерп.) :) баё @п{де+ 
genfiugen, wenn einer früher gefungen, 
responsatio cantanti. 2) dag Ubfingen , 
ме Uuslöfung Durch Gefang, liberatio 
per cantum. ; 

Оптијсвати , ам, у. impf. (Ерц.) 1) KO¬ 
ме, einem, Der angefungen , entgegen: 
fingen, respondeo cantanti, excipio cane 
tantem. 2) што, abfingen, cantu Јастог 

‚ (wie Orpheus feine Œurydice). 
Onmumâme, n. Daê @р&{фпаПейп, solutio. 
Отпиьаши, њем, у. impf. [о8 фпаЦеп, 

solvo. 

Omnupâme, n. Daê За ин (der Thüre, 
durch Hinwearäumung des davor Ges 
ftellten), apertio. 2) Daê би фи ден 

. auf einen andern, excusatio in alium, 

Отипрати, рем, у. impf, врата, 0{е 
‚ hür aufthun, арепо, 
Опшпиратисе, ремсе, v.r. impf. на KO- 

ra, {10 auf einen entfhuldigen, crimen 
rejicio in alium; 

Отпирилиш, им, у. pf. fih davon mas 
hen, abscedo (clam yel pulsus). 

| 

| 
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Опшисати , ишем, у. pf. э) коме, ји“ 
ти феебеп , antworten, rescribo. 2) 
кога, einen Ре ТФ ап адеп, accu- 

a so quem, рег literas. | 
‚Ч©лшискване „а раб Эпгйй{фгеїбеп, 

responsio ‚ rescriptio. 
©тшписиватш, сујем, у. impf. antwor- 
теп, responso. 

"Отпиши, пијем, v. pf. 1) abfrinfen, 
debibo, delibo, 2) abfrinfen, биге 
Trinfen beridtiqen (;. B. eine фи: 

‚ forderung), bibendo penso. 
"Отпјевати, ам, у. pf (Epu.) з) mmo, 

abiingen, durh Singen abyerdienen , 
tilgen, cantu penso. 2) коме, fingend 
араереп, abeo cantans : 

»iljesaj друже, да ши отпјевамо — 
Отплакати, лачем, у. рї. 1) duro 

Weinen abbügğen, abweinen, lacrimis 
luo. 2) meinend davongehen, abeo la- 

‚ crimans. 
Отпливаши, ам, у. pf. | davon fhwims 
©ОшплСвиши, им, у. pf. fmen, ађео na- 

tans. 

Отпљување, р. баё Uusfpeyen yor etz 
аб, exsputatio, 

Отпљуваши, ам, у. impf. ausfpepen, 
respuo, 

Отпљуцкивање , п. dim. у, отпљу- 
BADEM, "ЫШ 

Отпплаутниветти gy? нујем, dim. y. om- 
пљуваши. 

· Отпбјати, jew у. pf, abfingen (їп der 
сфе), саго, 

Отпорити$% ит, EAA 
Ошпоручивање ‚п. dag Zurüdentbieten, - 

responsio ад nuncium. 
Отпоручиваши, чујем, у. impf. зета 

entbieten, respondeo nuntio: | 
„А братлац сестри ошпоручује — 
Оппоручити, им, у. pf. јигифене бе: 

ten, nuntium remitto. 
Отпостиши , им, v. pf. abfaften, дисф 

_ Safter або Вет, jejunio luo. 
Ю©тпочивае , n. Das Ausruhen, Ausrasz 

ften, requies. | 
Ошпочивати, ам, У, impf. аидтаеп, 

ausruhen , гефилезсо. 
ў Отпочинути, нем, у, рё, auêraften, 

requiesco, j 

Omnpsô, ипи, nuper, non ita pri- 
em. ' 

Оппрдеши, дим, (Вес.) vide оштпрђе- 
ши 

Отпрдивање, п. Daê 
crepitus (7). | 

Отпрдавати, дујем, у, їтзрї, бегаб:, 
ђипосајатјен , дередо : ошпрдују му 
кесе низ гузицу. 

Отпрдити, им, у, pf. (Срем.) } абат 
Ошпрђети, дим, у. рї, (Ерп.) | $61, 

pedendo penso, cf. исписна. | 

Herabfarzen , re- 
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Ошпре, (Рес. и Срем.) vide олтприје. 
Отпређе, (понајвише у Сријему, у 

‚ Baug. и у Бан.) vide отприје. 
Оптрије (од прије), (Epis) yordem,' 

еђета[8, antea. 
Опшршљати , ам, у, pf. fortgehben mit 
Сас und Pad, discedo cum impedi- 

‚ mentis. 
Ошпузати, ужем, у. рё} Davonfriehete 
Ошпузиши, им, V. рї, { (ооп Ёїпдєгї), 

‚ ађгеро, 

Опшуст, т. die Cntlaffung, der Ab- 
(фер , dimissio. 

Отпуспшти , им, у, pf. 1) entlaffen, 
dimitto, 2) ablaffen, remitto : 
„Од арача paja отпустите — | 

Отшпучавање, n. раё #рёЁпбр{єп, di- 
scinctio, ; 

Отпучавати ам, у, impf, Говеибрјем, 
dis cingo. м А) РАЈ ~ 

Ошппучањенић Үп ање. ad 
Опшучати, ом, vide оћпучавати Же» 

Оппучити, им, у, рї. [ф$Ёпбр{еп, dis- 
с1050. | 

Отпуштање, n. з) баё Фибајеп, die 
missio, exauctoratio. 2) рад Girlaffen, 

Зсаф а |јеп , remissio: 
Опшуштати, ам, ғ. impf. 1) entlafen, 

„dimitto, 2) пафГа{еп, erlaffen, remitto. 
ee ОтпдулшКаке, n. vide отпуштање. 

Оппудћаши , ам, vide оппуштати» 
Отрсбити, им, о: и Срем.) vide 

оптријебитиг 22 
Отребитисе , имсе, 

de отријебитисе 
Отрезнитши , им » ( 
n 

Отресање, n. Das Abfhütteéln, excussio. 
Ошресаши, ам, у. impf. abfdhittfeltt , 

аизбен еп: ноге од снијега ип) CHH= 
jer с ногу, ехсино, 

Отресатисе, амсе, у. г. impf. fih аиё= 
‚ јоне и, excuti, 
Өтресище$ ef ар. з. B. змајеве, Der 

Giimmer (беп Die Jigeunerin für etwas 
ausgibt, das Der Спортисти abgezs 

‚ јаше ТЕ habe), exuviae draconis, 
Отрескатисе , амсе, УУР ЖС, .) 

(ус. ард ч 

vide ошријевкашисе Г ырыу». 
“бутт eR, CENÎ» У, pitgdbfhitfelng ехо 

Отрестиов семсе, 
{фї е Їп, ехсий. а, ра" 

Ољіријебётш „ум, Ya pf. (Ерп-) abtlaus 

utio. ГА 

оба вере fih anës 

пи 
ben, ex purgo, | 

Отријебиливељ, имсе, у. r. рї. (Ерп.) 
. 1) fih арбамбеп, ехригвог (e. 2. pedi- 
culis). 2) yon dem Obf, wann е8 die 
Blüte abaeworfen, und die гиф ana 
дејеве, dorem арјесіѕѕе, fructum едо,. 

Отријезниши, им, у. рї. (Ёри.) den 
алф austreiben, crapulam гехрећ о, 

ar >2- 
. 
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Отријескатисе, амсе, у. г. pf. (E pI.) 
‚ fh voll faufen, potu impleri., _. 
Олрикўр, m. ein erdiġtetes Wort обе 

{сбпег Arf, vox ficta. obscoena, q. d. 
‚ tergipenium. | 
Отримуд, m. vox ficta obscena, q. d. 

‚ terge testicūlos. 
Отров, m. раб Giff, venenum. 
Оп›рбван, вна, но, giftig, venenosus 
Отрдватши, рујем, v. pf. кога, vergiften, 

venenum do. 
Ompôsnuya, f. з) ryja, giftig, veneficus: 
„Те премеће дрвље и камење 
»уДоке нађе гују отровницу — 
2) die Giftmijherin, уепећса: 
Ид’ одатле једна ошровнице, 
„ћад си свога браша отровала, 
»„Отроваћеш и мене јунака — 
Отрпети , пим, у. pf. (Рес.) erleiz 
Отрпипи „и! ЕУ ем) | den, 

. Отрпљети, їл, у. p1. Ер.) и (бп: 
79 һе leiden, регрейог. 

Отрулитпи , им, у. рї. | оег{аш еп, pu- 
Опрунуши, нем, у. pf f tresco; om- 

рулио у гвожђу (у шавници.). 
Отурање, n. das Wegwerfen , abjectio. 
Отурати, ам, v. impf.) wegwerfen, ab- 
Отурити , им, у. df. сі 

„Испред себе Ђерђеф отурила 
Отући, учем, ы! 
Оћелавиши, им, у. pf- fabl 

‚ ealyus fio. 2 
ОКерати, ам, Spf: t (Ерц.) бипреда 

‚ treiben „ abigo. , 
О Һеиан ҹи wt pf. befibtigen, бег 

{фацёп, inspicio (einen Getödteten), 
vef: ци ме 

Оборавити, им, у. pf. einûugig 10ег: 
den, altero oculo capi. 

ORY, ih mil, volo cf. hemn, memm. 
ОКутети, тим, v. pf. (Рес.)ү 1) yers 
Оћутиши , им, v. pf. (Срема inin 
Оћућети, утим, у. pf. (Epy) } ођлацје- 

sco. 2) vide опазипи fern sap 
Ох! (y Epy. ог !), interj abf oh! ак! vah! 
Оцат, onma, n, (у крајини Неготин- 

ској) Der па, acetum. cf. cuphe. 
Ouesn , отаца, т. pl. vide оци. 
Оцедишиу um, { Pec. At Срем. 
оциједитпи 0066 >< м 

Опепити, им, (реси Сроу,) vide onn- 
]епипи а Рту а ењ в. жр 

" ч 

0 
Оцепљивање { hy Фес. ; рем.) vide 

~ опјепљивањесл #6 @ 
Оцепљивати, љујем, ?, 0 и е) 

vide опјепљивати, ® оч 
Оци, ошаца, т. рі. прг к у nehe- 

љу између Материца и Божића. 
Karoro што жене вежу о Мате. 
рицама, тако људе (који су ђецу 
имали) о Оцима. cf. материце. 

Оциједипи, им, у, pf. ((Ерц.) 1) auês 

Опи Очи 

òDrüden, aquam ехргїшө. 2) арјеђен, 
атпаш ето. 

Оцијёпиши, им, у. pf. (Ерц.) megfpals 
· fen, а идо. 2 
Оцило, vide огњило,. 
Оцин, на, но, н.п. rpa, «аз, 8 а, 

reverendi patris (monachi). Пребран 
гра у Србији зову сељаци (као 
шали) оцин гра (зашто га наје 
више калуђери готове и једу она» 
ко са зеншаном и с бибероми M.A.) 

Опјепљивање, n. (Ерп.) das Ubfpalten, 
diffissio. 

Ошепъиваши, љујем, у. impf. (Epu.) 
‚ аб{ра[ еп, diffindo. 
Оцо, m. (hyp. von oman) ооп einem ЁЇ$з 

йегїфеп Bater, der Pater, pater 
(de monacho). ) | 

Оцрнипш, им, у. pf, anfhmwärzen, de- 
nigro. 

Оцрнишисе , имсе, у. r, pf. fih einen 
{фФЇеФїєп Namen mağen, denigrare 
seipsum. 

Оцрнва›е, n. баё Ghwärzen, deni- 
gratio. 

‚Оцрьив^ти, њујем, у. impf. аијфирака 
‚ зеп, denigro. 
Очамати, ам, У. 
fommen, indem man wartet, moleste 
exspecto. 2 

лао cf. dR ы” ай 

Очврснути, нем, у ЛЉЕДЕе werden, 
· solidari. 

„Очевина» 1,005, А ШШ Зегтодеп, 
раїгипоп1йїп. | 

Очекивање, п. daS Erwarten, exspecta- 
tio. | 

Очекивати, вујем, impf. erwarten, 
exspecto. 

Очемеришисе, имсе, у. г. рї. fió vers 
ад еп (рисф vieles Effen), cibo nimio 
se corrumpere. 

Очснути, нем, у. pf. einen Aft am 
Stamme абтефеп , ramum avello. 

Очєёпити, им, v. pf. кога, einem auf 
Den Жи treten, pono pedem meum ig 
alterius pedem, 4 

Очёпиши, им, у. pf. што, ан ћорјен , 
demto embolo арепо. vide · 

и удепљавање, n. Daê Aufftopfen, dem- 
tio emboli. | 

Очепљаватши, ам, у. impf. аиторген , 
embolum demo. 1 

Очерупаши, ам, у. pf. rupfen, vello. 
Опешати, шем, v. pf. frauen, refrico. 
Очешљати, ам, у. pf. ацёфатїеп, 

, pecto. 

Очи, очију, f, pl. die Augen, oculi. 
Очимкати, ам, у, pf. in Pleine tü- 

Фе theilen (5. 95. Sleifh für die Kins 
‚ der), ia particulas minutas partiri. 

Очин, на, но, De Baterg, patris. | 

7556. 
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Очий, ња, ње, н. п. вид, Augers, 
‚ oculorum: тако ми вида очињега. 

Очистиши, им, у. рё. 1) reinigen, 
purgo. 2) fih mit Sac und Фаф daz 
ооп maden , clam abeo. _ 

Очице, f. pl. dim. 7. очи. 
Оч7, очуа, m. Der Gtiefvater, vitricus. 
Очуов, ва, во, 0е8 ©Stiefvaterê , vitrici. 
Очупати, ам, у. pf. abrupfen, vello. 
Опа“, m. брод{фа (пи фер Зеу фег) 

sacerdos turcicus. Z 
Оџак“, m. vide димњак 
Озан *, m. vide двора 
Опаклија“, f. Zimmer mit 

biculum i quo caminus. 
Опџаковић, m, (у Босни) von gutem Hau- 

fe, illustri loco natus. cf, кољеновић. 
Опачар, m. Der Raudhfangfebrer, pur- 

gator caminorum. 

Опачарев, ва, во, | deS Rauhfangfehrers 
Опачаров, ва, во,ў purgatoris camino- 

А тат. \ 

Опин, на, но, бев ChodfHa, sacerdo- 
. tis turcici 
Опиница, f, die Frau des бода, 

_ sacerdotis turcici uxor. 
Опински, ка, KO, а) Сђобфа:, sa- 

cordotis turcici. 2) adv. паф Arf eines 
Chodfha, more chodjae. 

Оп!. inter]. \%uf um den Hund megzu- 
P interj. б куе vox abigentis ca- 

шшш, нем, у. pf. ш, j. пбешо, 
‚ ош fagen, dico ош. 
Ошао, cf. отићи. • 
Owan, m. |суво воће, као и. п. шљи- 

|| Ошаф, ап. f ве, јабуке, крушке и ш, 
| д. дедбиктед Obf, poma tosta: ` 
"Уну се весели: 

даћу се к јесени. 
„А ма)ка ]е вара: 
„Немаш кујо дара. — 
„Имам врећу ошапа, 
„Сваком свашу по шака — 

| Ошвањитисе, и 
| срамотитисеј 

| Ошве ЕР). ein ۳ де Кар 
ђе, indusii pars. 

Ошестариши, им, у. рї. abgitfeln , 
demetiot сігсіпо. 

Ошијати, ам, у. pf. (чим, кога, што) 
etwas, was man auf den ВЗфи ти 
trägt, [е раса werfen, de humeris 
detorqueo. : 

 Ошинупи, нем, у. pf. einen Hie (z. B- 
оо mit der ранфеја ереп, лсо, alg и“ 
| Ошишати, гм ide Ма ч 
| Ошкање, n. ош fagen, abactio 

‚ уосе ош! 

|!'Ошкати, ам, у. impf. ош fagen, di- 
| со ош. 

|Ошвринутши, нем, у, pf. н. п. враша, 
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Die Thür ein wenig öffnen, paululum 
5 removere januam. 

Ошнути, нем, у. рї. ош fagen, dice 
ош. 
Оштар, mpa, ро, 1) {фаг{, acutus, 

2) {фат , acer. 
Ошшениши, им, у, рї. werfen (yon 

der Hündin), pario. 

Оштенитисе, имсе, у. r. pf, werfen, 
pario. 

Оштрёње, п. даб ©фаг{еп, асино. 
штприва , f. eine Pflanze, herbae оз 
nus, 

Оштрина, f. die Shärfe, acies. 
Оштрити , им, ү. impf. (фасјеп, аспо.. 
Ошрице, п. н. п. у ножа, die Офиефе, 

acies, 

Оштрљат, ша, шо, јр д, acutus. 

П. 

[15, aber, vero; und, et; Бегпаф, 
dann, tum, post hata 
Ы о. баё Ubbilafen, ил уш, 

excussio, deflatio. 
Паати, пашем, у. impf. 2. 95, љеб, wege 

blafen, abftiuben, deflo, excutio pul- 
verem, 

Пабирак, рка, m. Ме Фафјеје (deg 
Weins), racemus post vindemiam re- 
siduus, die Madlefe (des Kufuru;) spi- 
сае а messoribus relictae. 

Пабӣрчење, n, Die Nadlefe, дав Nadz 
lejen, racematio ; spicilegium. 

Пабирчиши, им, у. impé 
racemo ; spicas Певај 

Нава, f. Frauenname, nomen feminae. 
Павао, вла, m, Paul, Paulus. 
Павішина, f бијела лоза, Die Maldrebe, 

clematis Миз: Linn. 
PZ m. (еби vyn Waldreben, 

vitalbetum ? 2 

паф ееп, 

вица, f. dim. $. Пава. 

авко, т, # ?апп$паше (Фаш), по~ 
men viri. 

Пл, ш. vide Павао. 
Павлија, f. фтанеппате, nomen femi- 

nae. 

Павліћ, m. dim. ¢. Павао, 
Павша, f. vide пафта. 
Парталија, f, vide пафталија. 
Павте, f. ni vide пафте. 
Павтица, f. dim. 9. павтпа. 
Падаһе, п. Das Salen, casus. 

Падати. ам, v. impf. 1) fallen, cada, 
2) пада виша, снијег е8 regnet, 

(фпеђЕе, pluit, ningit (cadunt pluviae, 
nives): пада ми робак, ii (fom 
þeraus): ۱ 
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А. Милан ми пада рођак. 
Б. По чему (како) ?: 
А, Његова мати и моја мати од 

двије сестре Беца. 
ПађБенија, f. Die орле eines Klofterə 

bauerg, angaria monastica (ad mona- 
sterium praestanda). 

Пађенијаш, ш. Kloterroboter, 
rius таопазїїсиз. 

Пажња, f. die jûrtiihe Qiebe der С еги 
gegen Kinder, und уофеп Eheleu= 

opera- 

ten, amor parentum in liberos у auti "АЛ 

conjugum mutuus. 
Пазар“, n. 1) Der Заги, forum. 2) на- 
ћераши пазар, einen Handel befördern, 
betreiben (Фисф Зигереп), mercatus. 

Пазаривање, n. да$ Handeln, merca- 
tura. 

Пазариваши, рујем, у. impf. handeln, 
mercari (emere et vendere). 

Пазарија“, f. Die Fabrifmaare (die niht 
auf Beftelung aemadht ift) res facta 
ad vendendum, merx nundinalis. cf. па- 
зарли]а. 

Пазарити, им, v. pf. þandeln, Faufen | 
ип? yerfaufen, emo aut vendo. 

Пазарлија *, f. vide пазарија. 
Пазарни, на, но ,\ н. п. дан, atEf 7, 
Пазарскі, ка, ко, | nundinalis.’ 
Пазиши, им, v. impf. з) кога, Пеђ: 

ђабеп, amo. 2) на кога, или на шшо, 
Уфе haben, attendo. 

Пазипшсе, имсе, у. r. impf, пази се с 
њим und пазе се, fih baben einans 
der lieb, amant se in vicem. 

Пазуо, n. die фе, ala, axilla. 
Паја, f. cin Streif, virga, linea. ` cf. 

пруга. 
Паја, m, (Рес. и Срем.) vide Пајо. 
Пајван*, m. der ©їгї@ (für weidende 

Dferde), funis. 
Пајити , им, dim. $. спавати (и Kins 

dern) |ф!ајеп : naju буји злато моје ! 
(жене говоре, као пјевајући, кад 
устављују heny), dormio. 

Лао, m. (Ерп.) hyp. v. Павао. 
Пак, з) vide па. 2) aber, vero: онда 

пак — 
Пакао, кла, m, Die Holle, infernus chri- 

stianorum, 

Паклени, на, мо, Бб), infernalis. 
Пакосан, сна, но, vide пакостан. 

Пакбст , f. Ме Bosheit, malitia, 
Пакостан, сна, но, бофђаје, malus, 

та овив. 

Пакра, f. nom, propr. eines Ylufes und 
Klofterg in Slavonien. , 

Пакрап (понајвише се говори Пакрп), 
m. варош у Славонији. Пакрачкй, 
ва, ко, роп Пакрац. رر 

Паламар *, m. Раб ©@фї{(ан, rudens. 
Паланачил, Ka, KO, з) poll Осе иаланва, 

à 

Пал Пам 

рајапсае, oppidi. 2) аду. palantif® ,’ 
more oppidano. | 

Паланка“, f, eine Palanfe (Miftelding 
уоуфен Dorf und Gtadt), oppidum. 

Паланчанин, m. Ginwobner einer na- 
ланка, oppidanus. ِ 

Палау, Аца, m. der Daumen, роПех. 
Палацка, f. 1) оно што израсте на ро- 

rosy Kao кукурушчоћ. 2) Art Beutels? | 
Палеж, m., Etadthenr ап Ginfug der 

Колубара in die Сава. 
анн. Der Paleiher. 

Палднбија „у де Полексија. 
Палеший $ ка, ко, von Палеж 
Haruma, им, у. impf. 1) апуйпдеп, in- 

cendo. 2) fengen, amburo, 
Палица, f, 1) der Gto, Spagierftoc , 

baculus. 2) Der Gto: (im Jode), ba- 
culus jugi. 

Паличица, f. dim. Y. палица. 
Паличњав, m, mı. j. сврдао, што се на 
јармовима врше рупе за палице,. 
Der Bohrer зи Dem Сто оф im Зофе, 
terebra major pro foramine јигл ад in- 
serendum baculum, 

Палош (палош) ‚ш. der ФаПа{ф, gladius 
militaris. А 

Палошина (палошина), f, 
палош. У 

Палучак, чка, m, eine Ееіпе unregels 
ша 10е Uu, campus һегрійиѕ prope 
aquam. 

Паљевина, f. waê verbrennt oder апдег 
fengt wird; quod aduritur : yaapa na 

паљевину , еб riedt nah Brand- 
Паљење, т. 1) Daê UAnzünden, incensio. 

2) фа$ епдеп, adustio. к 
Наљетак, mxa, ш. vide па Д 
Паљешковдање, vide пабирчење 
Паљетковати, кујем, vide паб 
Памет, +) der Berftand mens, intelli- 

gentia , prudentia, 2) Daê Œedädtnik , 
nurin denPhrafen: није му било на na- 
мети, mens, memoria: узми се yya 
памет (vide, attende, quid agas). 

ymaa, Hoseyerjtândig, pru- 
dens , irtelligens. i 

Паметовање , n. die Grinnerung , me- 
moria. 

Паметовати, тујем, у. impf. (cm.) 

augm, 7. 

дедецёеп , meminisse; cf. памтити: , 
„Мо'ш ли знапи и паметоваши — 
Памтити, им, у. impf. gedenfen, fih 

erinnern, meminisse. 

Памћење, n. Die Grinnerung, memoria, 
» dag Gedenten. 
A Dic авио, егіохуіоп, Мез 

ко као памук. $ 
Памучан, чна, но, Baumwollen, bom- 

baceus , xylinus, 

Памучар, n. der BaumwoNhändler, mer- 
cator bombycarius, 
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$4+ Пан ать 

Панагија, f. }0. © похоуѓх (die allerbeis 
Панађија, f. fligfte), eine Bilder = Dipty- 

Фа, diptycha. 

Манађур, m. (лажу) der Martt, 
ме Preffe ,. nundinae. 

Панађуриште, n. der 9агѓіріаб, fo- 
то. 

Пандур, m. 1) (у Србији) der Wächter 
Der Оеп фен Oigerbeit, gur Auf: 
бифипа der Räuber и. f. w. viator pu- 
blicus. Свака кнежина има по HERO- 
лико пандура, који са буљубашом 
иду по кнежини me ћерају ајдуке 
и друге рђаве људе вашају. По не- 
„ким мјестита (као по Босни) чува. 
ју вашто пандури ипушове и пра- 
mme шрговце, cf. пандурница. 2) (у 
Сријему, у Baus. и у Бан.) der Ge: 

riptsDiener , аррагћог. E секо! Бог 
је пандур (одговорила некаква жена 
у Сријему, кад јој је друга рекла: 
Ласно је шебе сено; шво} је муж 
пандур). 

ЛПандурија, f. ме Etele, баё Umt des 
пандур, munus apparitoris, apparitio : 

отишао у пандурију. 
Пандўрынпа, f. Ме Pandurenpütte, tugu- 

rium pandurorum. По Босни су hem- 
mo начињене пандурнице око пуша 
(раздалеко једна од друге како се 
може чуши KAA пукне пушка), те у 
њима сједе пандури и чувају пу- 
пове од ајдука; а кашто праше 
шрговце од једне пандурниле до 
друге. 

Пгндуров, ва, во, deg Panduren, pan- 
duri, 

Пандуровање, п. der Pandurendienft,. 
adparitio. 

| Пандурсвати, рујем, v.impf. Padus 
tendienfte thun, адрагеге, 

| Шандурсвї, ка, ко, 1) рапфигї{ф, 
panduricus. 2) аду. pandurifh, pan- 
durice. 

| Панта, m, (Рес. и Срем.) vide Панто. 
|. Мантелија , та, Panteleimon , Раггејсе- 

тор. 

| Пантипа, m. dim. 9. Панто. 
| Пантљика, f. dag Band (бек. das 

Pante), fascia. 
| 'Ланто, m, 3.) vid шпелија. 
|| Панути ) ави и" (паднем). 
|анцијер, ш. (Ерп.) Der Panzer, lorica. 

A 

| Ланцир, m. vide панцијер. 
Па, m. der Ваши аи, truncus. 
| Пањина, f. augm. №. mam. 
| Џањић, m, dim. y. nam. 
Паһьһае, п. dag Berleumden, calum- 

| niatio, . 
| Пањвати, ам, v.impf. на кога, ges 

gen jemand Lügen vorbringen, men- 
tior de aliquọ, 
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Паор, m. (у Сријем у Baus. и у Бан.) 
der Bauer, бапддацег, rusticus. 

Паорија, f. даб Provinziale (im Gegens 
fab der WMilitårgrenge) provincia ra- 
stıcorum. 

Паоркиња , f. Die Båuerinn, rustica. 
Паорсви, ка, ко, 1) бйцегїїф, rusti- 

cus. а) аду. Бане  ф, rustice. 
Папа, f. 1) дег Фарї, papa. 2) in der 

Rinderfprahe, das Brot, sicpanem 
vocant pueli: онда си ши звао љеб 
папом. 

Папак, пка, m. die Klaue (Der vierfüfia 
gen Thiere), ungula. 

Папар, пра, m. vide бибер: 
„А шшо су ми Карловкиње 

беле румене > 
„Вино пију, папар зобљу, 

ше су румене — 
Папин, на, но, ред рарђев, аар ЎА 2) 

g” 2 дА] ЛГА Папоњак, њка, m, Vide папак 
Hanom, m. eine Art дгојјетес Fluffrebfe, 

cancri genus. 

Папратп, f. раб Sarnfrauf, filix. 
Папратна, f. ein ğarnfiengel, Alix 
Папрашљива, Я una. 
Папратљичица, f. dim, 9, папраш- 

ика. 
Папрашња, f. зидине од намасшира 

(у Босни више Зворника), 
Папрашњача , f. m. j- земља, Загибог 

Det, locus БИ совив. 
Папраћа, f. vide Папрашња. 
Папрен, на, но, 1) mit capsicum an- 

nuum Linn. gemür;t. 2) дерјеђесЕ 0. i- 
theuer, carus. 

Папрёње, п. dag Würzen mit паприка, 
Папрењача, f. m. j. гљи 

vide мли]ечница % 
Паприка, f. capsicum Аптит Linn. 
Паприши, им, ү, impf. mit паприка 

würzen, condio pipere indico. 
Паприца, f. у воденици оно-гвожђе, 
што стоји попријеко на сену и др- 
жи на себи камен и окреће. 

Папричица, f. dim. y. паприка. 
Папула, f, н. п. од граа, m. j. кад 

се куван гра угњечи без чорбе; ша- 
ко и од сочива, ein Fifolennus, puls 
е Тазеоћ5. 

Папуча“, pl. die Pantofeln, crepidae. 
Папучица . f. pl. dim. 9. папуча. 
Папупија“, ла. der Фапгопенпафег, 

crepidarius. 
Пара“, die Münze Фага, numi genus. 
Пара, f. 1) der 2рет, halitus. 2) der 

Dunft, vapor. А 
Парада, f, die Parade, pompa militaris, 
Парадиши, им, у, impf. in Parade ftels 

[еп , instruo aciem. 

Парађење, n. das Stellen in Parade , 
insiructio aciei. 

= 

A ре Ду Сријемуј у fara, 1 
Ж л Ситу Мух. Mas леле 

4 

4 
| 
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Паразлама*, f. bei Der Flinte Der dufers 
те Ring ап der Röhre, circulus flintae 
ultimus : 

„Паразлама од шридест дукаша — 
аракамилавка, f. der {фтюаг$е Flor den 
ме Mönhe über die Ramilaufa tragen, 
paracamilauchium ? ; 

Параклйс, m. (KapézAnats) (in fherzhaf- 
fem Sinne, als bätte dief Wort mit 
Dem Kanc etwas gemein) das Gebet, 
mweldhes über einen gelefen wird, para- 

clesis, 
Паравлисара , m. der Kirhendiener, Kü- 

тег, Glödner іп den Klöfrern, aedituus. 
Паракувар, m. der 97ебепЁоф, coqui vi- 

carius (їп den Klöftern). 
Паракуваров, ва, во, Des Nebenfodes, 

coqutl у1саг1). 

Ларалажа, f. u. m. Der Эшїйапег, Lügen= 
gehülfe, Lügenbruder, mendacis adju- 
tor, vicarius: састала се лажа и па. 

ралажа: један лаже, а друси пола. 
ryje. 

Парање, n. dag Qostrennen, UAusmweiden, 
divisio , disjunctio. 

Параскева, f, die Beil. Parasfewe, 
Параскевија, f. f S. Parasceve : 
„Убила га света Петка Параскевија— 
Параснӣк, т, (у Сријему, у Baun. и у 

Бан.) Der Bauermann, rusticus. 
Парасничви, ка, ко, 1) $йигіф, rusti- 

си5. 2) аду. mie ein Bauer, rustice. 

Парастос , ш. (у Сријему, y Бачк. ну 
Бан.) Urt Gottesdienftes für Berftorbes 
пе, inferiarum genus. 

Параши, ам, у, impf. [o8trennen, di- 
vido: 

А. Дај пара (8615). 
Б. Непарају сад, већ на мије гуле. 

Параћин, m. Старе иптеі Ћуприја. 
Параћинац, нца, та. einer von Mapa- 

ћин. 
Параћ нскі, ка, ко, 1) von Параћин. 

2) (аду.) запалити лулу параћински, 
т. ј. напунити лулу, па завашиши 
њом ватре и пепела. 

Парашница, f. Ort оф ат Ginfluffe 
Der Drina іп die Бате. Парашница 
је отприје онла пуста, и није за њу 

нико ни знао, доћ је нијесу про. 

шавшије година населили преко- 

др инци и голи спинови, и на- 

чинили од ње Kao малу варошицу : 

зато се ¥ новим пјесмама пјева 

шер Парашнипа: 
„Трећу mu me шеру Парашници, 
„Голом сину Зеки буљубаши — 

Паргал , m (y Сријему, у Бачк. и у Бан.) 
Ует®а! (Bergan), раппиз Barracanus : 

„Купићу ти дикице! сукњу од пар- 
гала — 

Парсње, n. dag Wärmen, сајеЃасио, 

Пас 

Парионица, f. das Gefäg, um die 984 
fhe gu lougen, vas lixiviarium. 

Парип, m. ein gewőhnlihes Pferd im Ges 
аепјађе deg апт, equus vulgaris (лорла 
zog?) : 

„Кнезовима ате поклањајте, 
„Еметовима осредње парипе — 

Парипче, чета, n. ein junger napun. 
Парити, им, v. impf. т) йстеп, cas 

lefacic. 2) mit ђе бет Waffer бедјеђеп, 
calida perfundo, н. п, кошуље, преБу. 
5) очи, weiden, pasco oculos (азресїш. 
grato). 

Парипа, f. dim. ý. пара. 
Парлог, m. еіп yerwaprlofter Weinberge 

vinea neglecta. | 

Парложєње, n. dag Bermabtlofen des 
Weinberg, neglectio vineae. 

Парложиши, им, v, impf. den Weins 
berg vernaġlaffigen, negligo vineam. 

Парница, f. 1) ein Зид des auffhueidens 
den е6, cultri dividentis linea, 2} 
фес Proge, lis. 

Парничар, ш. der Prozeffirer, litium а“ 
mans, / 

Парнуши, нем, +. pf. einen Зид thurn 
mit Фет и{{фпеїбете{[ет, Фасо culs 
trum dividentem. 4 

Парог, m. ein ©fof mit einem Hafer 
(um ;. B. Farnëraut damit nah Haus 
fe и tragen), baculus uncinatus. 

Парожак, рошка, m. vide парошчић, 
Парбучеье,‚ n. das SGHwårmen des пр- 

венац, examen horni examinis. 
Паројчитисе, чисе, у. г, impf. {фїййг: 

теп (тепп e Der првенац thufj, emit- 
to fetum (dicitur de examine horn o). 

Парошчић, m. dim. dag Ende (Заѓеп, 
Ut) am Hirfhaemeihe, ramus : 

„Дау ми Боже златне pore 
„И сребрне парошчиће — 

Парусија (парусија), f. die бофће ава 
tung der писанија (Gabe, von 50 Pias 
fter an еіп Klofter, damit е8 für uns 
bete), stipendii genus, monachis daa 
tum, ut pro me orent. 

Парусијаш, m. der Geber einer napy- 
сија, qui dat Zapousiay, , 

Парцов, m. (у Сријему) vide пацов. 
Парче *, чеша, и. vide комад. 
Парченце, yema, n. dim, 9. парче. 
Пас, пса, т. der Hund, canis. 
Пас, ш. т) vide појас. 2) иду говеда 

пасом, те еп), depascendo. 
Пасање, n. dag Umgürten, cinctio. 
Пасапги,пашем,у.1трї. umgürten, cingo. 
Пасатисе, амсе, у, т. impf, беза шта, 

etwa епббеђтеп Ебипеп (је, se passer), 
Пасење , n. Da Weiden, разно. 
Пасидреновина, f. vide пасјаковина. 
Пасина, f, augm, у. пас а, 
Пасић , їл. dim, у, пас 1, 
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 Пасјану m. Der Hundedred, stercus ca- 
` ninum. 
Пасуавовина , f. Die Kreuzbeere, rham- 

nus насы Linn. | 

Пасјача, f. Der Schedel, диподеор! (alg 
Schimpfwort, caput (odiose dictum). 

Пасји, cja, cje, ђуиФуф, caninus. 
Паски, wie ап Hund, more canis. 
П2смо, n. eine beftimmte Anzabl Garn: 

fáden, filorum certus numerus. Мало 
пасмо има 20 чисаоница (једна чи- 

(Renin име Ss идеја, велико 40. | 
Мпаспаљ, "таг Der Mü aa "рч ulvis mo- 

| laris. 
Пасти, паднем, у. pf. falten , cado. 
Исав. Tig У у пода 2 „ pasco: 
Пастир, т. дег Hi 
Пастирка, |. die НИ арази1х? femi- 

‚ па разсеп$ (axes, ассазу. „сарга5). 
Шастайрсвй, на, ко, 2) þirten:, pasto- 

rum, 2) и more pa- 
storum. 

Пастирчад, f. КАЛАТ jungén Hirten, 
pastores Juvenes. , 

Пасти pueys чета дь рапс Hirt, 
pastor juvenis. hy 

Пастисе, пасесе, у. г. impf. m. j- коби- 
titer има ерыйссойат арре- 

рн 'едча). | 

Паст порақ, ркаў ш. Det Сбећођи, pri- 
ноар g 
Пастбрка, f. die Gtieftodhter, ргітіспа. 
Пасторчад, f. (со) Gtieffinder, pri- 

vigni, 

Пастбрче, vera, n. dag (пе ћи, pri- 
1 vignus , privigna. 

Пастрма, f. 1) die Forelle, fario, го 
ta, 2) H. п. козја, овчја, детаифецје 
Эїеде oder Shaf, сарта famo durata. 

Пастрмица, f. dim. 9. пастрма 1. 
Пастрмка, f. vide пастрма т. 
Паструга, f. éin З3опаш оф, genus piscis: 
Пастуља, f, die Dausfale, Rattenfal- 

le, decipula. 
Пасӯљ, т (у Сријему, у Бачк. и у Бан.) 

vide гра. Прођи га се брате, видиш 
да му ни име није као-у осталије 
смокова: пас и уља! Окани га 
се браше, тај је сву Босну истур- 
чио (ш. ). истурчилисе да не посте 
и да не једу пасуља). — Тако реку 
кашто у шали ономе, који једе na- 
суљ, а има још каква јела). 

| Пассљима, f. augm. у, пасуљ. 
Пасуљица, f. eine Art Hülfenfruğt, le- 

‚ guminis genus. 

Пата, f. hyp. 9. патка, 
Патак, шна, m. Der (бпѓегіф, anas mas. 
Патарица, f „вјечнаја му патарица и 

блажени тандрк, alê fomifhe Paros 
die von вјечнаја му целома и 
блажени покој: 
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Патист, m. (у Сријему у Бачк. и у 
Бан.) а Нешрапр, pauni lintei ge- 
Nus. 

Патити, им, у. impf. а) leiden, patior. 

Tay 

Ко maoro зна, млого и паши. 2) zies. 
беп (б{їегг, zügeln), educo , alo. 

Патишисе, имсе, у. г. impf- 1) fih дид: 
len, crucior, 2) fich vermehren, апрафег 
fen, augeor, 

Пашка, f. die бије, anas, 
Патвин, на; но, Der (Сп(е, апай». 

Патшков, ва, во, деб (пќесіфё, ава 
maris: 5 

Поди н *, ш. 1) бијели, solanum me- 
ве Jo п. 2) прсени, sólanum Тусо- 

Шет sicum Linn. 

TËmma, f. die Qual, cruciatus. cf. мука. 
Пашона, f der Qauer beim Branntwein, 

lorea (lọra) vini usti: 
Патос, m. (латог) der Sufboden ; pavi- 

mentum; 

Пашосае,-п. dag Bödmen hes Rims 
merê, tabularum per cubiculum dispo- 
sitio. 

Патосати, ашем, у. impf. и, pf. das 
Rimmer Вӧбтеп, tabulas dispono per 
solum cùbiculi. 

Пашри]ёр (говорисе и патријара), т. 
_ Бет Patriarh, patriarcha. 

Патријарев, ва, во, beg Patriarhen, 
Патријаров, ва, BO „j patriarchae. 
Патаријарсви, ка, ко, 1) Patriarhen:=, 

patriarchalis, 2) м pafriar Dif, more 
‚ patriarchae. i 

Патријаршија, f. das Patriarchat, die 
Patriarhie, sedes Пе На 

Патрљ; m, der Baumftrunë, stipes. 
Патрола, f. dié Patro nille, circitores 

таинагев, 

Патролиши, им, У. impf. patrouilliren, 
_ сісспео, 
Патролица, f ш. ]. шајка, или ора- 

ница, Раб фабтоиШе фу, пауіѕесіг- 
citores portans, 

Патрдљење, n. Бад Patrouiliren, | сїг- 
cuilio 

Jak *, adj indecl. vein, fauber, purus. 
cf. uncm. 

Iaoi m: 
„О дреигтпе ми свилене паћеле —, 

Паук, m. 016 < Spinne, aranea. 
Паўкнов, ва, во, ©ріппеп:, araneae. 
Паун, m, г) Der Pfau, pavo. 2) Manns 

пате, nomen viri, 
Пауна, f Srtauennaime , nomen feminae. 

Пауница, f. 1) раб Череп vom Pfau, 
pavo forcella. 2) $тацеппате, nomen 
feminas, 

Паунна, f: Frauenname, nomen feminae. 
Паунов, ва, во, ред Pfauen, pavonis. 
Паунлеро, р. m. j. пауново перо (слт); 
„Паунцеро прекривила — | 
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Пауинчад, f. (со) die jungen Pfauen e 
pulli pavonum. 

Паунче, чета, р, еіп junger Pfau, pul- 
lus pavonis. 

Паучина, f. Daê Срипепасређе, tela a- 
гапеае. 

Пафша*, f. з) vide карика. 2) пафта 
женска, или што свештеници о- 
пасују кад служе, сї. пафте ипф 
тпканице. | i 

Tlapmaanja*, f. Die Flinte mit yielen Nin- 
деп, telum annulatum : 
„У крилу му лежи пафталиј 

Пафте, f. pl. vide шканице у Лене 
Пафтица, f. dim, y. range yr 
Пациши, им, v. pf. Eüffen, osculor (Ki 

Dermott): паци Богу (Баволе). 
Пацов, m. Die Ratte, rattus Linn. 
Џачање, n. dag Ginmifhen in etwas, 

баё Ubgeben mit etwas, immixtio, 
Пачашисе, амсе, у. г. impf. у што, 

fih in etwas mifhen (mengen), immi- 
scere se. 

Пачаура*, f. Der Wafğlappen, lacinia 
serviens eluendo. ` 

Паче, чеша, n, die junge Cnt, pullus 
anatis. 

Паче, f. pl. Ме ©ц[;е, gelatum, coagu- 
lum. cf питије. 

Пачисти неђеља, f. der Nah- чиста» 
Gonntag (Wohe), hebdomas altera 
quadragesimae. cf. безимена неђеља. 

Пачићи, m. pl, (coll.) die jungen Enten, 
pulli anatis. 

Пачица, f. dim. у, namga. 
Пачји, uja, uje, ($пёеп:, anatinus. 
Паша“, m. 1) од два туга (коњска 

репа), тп. ]. заповјелник и господар 
од једнога града и његове наије, н. 
п. Эворнички паша, Шабачки ит. д. 
2) од три туга, т. j. везир H го- 
сподар од читшавога једног TAINA- 
лука, x има више градова и наија, 
м. п. Босански (или Травнички) na- 
ша, Бијоградски и. m д. 

Паша, f. Die Weide, разно, pabulum, 
Пашајлија *, m. vide пашинап. 
Пашалук *, m. der Фајфане, Das Pas 

fhathum? satrapia ? 
Tamanan, нца, m. vide пашеног. 
Пашеног, m. женине сестре муж, Der 

Mann der Сфрадетг, maritus soros 
т5 uxoris птеас, 

Пашин, на, HO, Deg Фатфа, ваћгарае, 

Пашинац, нца, m. einer ооп den Qeu 
ten deg Pafha, homo satrapae, 

Пашиница, f. Die Frau бег Фаїфа, uxor 
satrapae. 

Пашински , Ka, ко, 1) Pafhas, passa- 
rum. 2) аду, рајфиф, more passae. 

Пашмаге“, f, pl. eine Art Schuhe, vide 
папуче. 

Наш Пек 5/6. 

Пашовање, n. Das Фатфајеђи, Herts: 
{феп alê Фајфа, imperium satrapae, 

Пашовати, шујем, у. impf. ih ретге 
{фе alê рајфа , impero, sum satrapa. 

Паштење, р. das Bemühen, абепно, · 
Паштитисе, имсе, у. г. impf. th Mü- 

ђе дебеп, attendo, 3 
Пашчад, f. (co!l.) die Hende, canes, | 
Пашчадија, f. (coll.) Das Фиредецефее, - 
Пашче, чеша, n. vide псето. х 
Певалйште „а. (Рес. и Срем. 

валиш то ою santia 
попало, ‚и Срем.) јевалог 
Певање“, и: белм.) vide пјевање. 
Певатн , ам, (Рес. и Срем.) vide nje- 

Саг, 

Певачев, рем.) vide 
пјевачев ttt . 
Козы (Рес. и рем.) vide п]ева- 

чица. 4 m | 
Певачица, f. ( ем.) vide пјева- 

чица: | 
Певидруг, mant poer саре ч 
Певица, f. (Рес. Срем.) vide пјевица. 
Певнути, нем, (бес, и < ем.) vide 

пјевнутши. жуз 
Певушење, р. dim. 9, дебањ ж} ял 
Певушити , им, dim.#y. перат 4 
Певчић , m. dim. 9, nesai иу Фм? 
Hera, f. (Рес. и Срем.) vide njer, 
Teras, ва, во, (Рес. и Срем.) vide пјегав. 

ан Ми? die Сраппе, зрићаша, 

Педесст, fünfzig, quinquaginta, 

Педесстеро, vide педесеторо, | 
Педесётїї, та , mo, Der fünfzigfte, quine 

quagesimus, 

Пелесёторо, Angah! yon 50, quinqua- 
gınta. 

Пејак, т. MannSname, nomen viri. 
Iléjo, m. УЖапивиате, nomen viri (von 
Петар verftirgt). 

Пек, m. а) 51и in der Пожаревачка 
nanja. 2) Die Gegend diefes Flufes. 

Пека, f, од гвожђа као црепула, eine 
Shale von С сеп, die егріве ùber den 
Raib Kuluruzbrods gelegt wird, um ihn 
(фпеПек gu ver baden, vas pistoriam. 

Пека, f. распечено дијете, vide masa. 
Пекар, m. der Bäder, pistor, 
Пекарница, f. dag Badhaus (der а» 

Фег(ореп), officina ріѕёогіа. , 
Пекаров, ва, во, фев Dûcferê , pistoris. 
Пекарски , ка, ко, 1) Bäğerz, pisto- | 

rius, 2) adv. wie ein Bäder, pistoris 
more, 

Пекмез“, та. Der Syrup (von Birnew, 
Uepfeln п, a.), syrupus, | 1 

Пексимет *, ш. der 3wiebacf, panis bis- | 
coctus, panis nauticus. | | 
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Пела, f. hyp. 
Пелагија, f. 
Пеладија, {. 
Ilearen, та. Der Wermuth, artemisia ab- 

sinthium Linh, 
Пелена, f. (највише се говори у Млоњ, 

__ броју menene) die Windeln, fasciae. 
еленан , нка, ю, hyp, 9. пелен: 
0] пелен пеленче! моје горко пвеће - 
Пелендит, m. Der #Бегти еп, vinum 

absinthiatum, 
Heei ‚т. der Фе вашег, ль 
Пена, f. (Рес. и Срем.) vide njena. 
Пендољбње, п, 009 бре фан, 

incessus vacillans, 
Шендёъиши, им, v. impf. einhermadeln, 

iucedo gressu. раси 

Пенсње, n. (Рес. и Срем.) vide пјењење. 
Пенин, им, (Рес.и Срем.)уіде пјенити. 
Пенипшсе, имае ‚) уіде 

пјенитисеум 
Пенушење, dim, у. пенење. 
Менушитисе , muce, dim. у, пенипнсе, 
Пенџе, yema, n. Der бЛијав der Halbert 

Sohle am Shue, calcei reparatio. quae- 
dam: подај (чизме) чизмару,, нека у- 
дари пенпеша, 

Пенџер *, m. фаз бепе, fenestra, cf. 
прозор. 

Пенисрић, m. dim. 9. пенпер. 
Пењање, n. даб Steigen, авсепзано. 
Пењаши, њем, у. impf, т) кога, in Die 
ође Heben, о 2) коња, Da 908 
lang binden auf der Wiefe. 5) чадор; 
aufipannen, tendo, 

Пењашисе, њемсе, ү. 2. impf, fteigen, 
ascendo. сї, петписе. 

Пепсљав, ва, во, mit 2{фе Бейтешї, 
cineribus сопзрег515. | 

Пепељавиши , им, у. impf. àfHern; in 
cineribus Vainio. 

Пепелаош,тпа, шо, агфепјас  , ci- 
‚ DETICIUS: 

Пепео, eaa, m. Die ђе, cinis. 
Пера, +, 1) (Рес. и Срем.) vide Перо. 

2) ћур. V0, перчин. 

Перасвана , f. оно што остаје ма ne- 
рајици кад се перјају повјест 

Перанца (перајипа ?), f SL опе; 
pecten linarius. з) велика од гвожђа. 
2) мала од свињске пе p aj е, 

Пераја, f. die Жасоо боеп oee Офриа 

Зтатеипате, nomen fe- 
minae. 

Пер 55а 

Перде“, aema, n. (от Жегопапбодеп), 
Перило, р. мјесто, ђе се перу кошу= 

ље(на води), die Жајфбаце, locus 
_ ubi lavant. у | 
Периља, f. vide праља. даба „ч. 
Персљац, љца, m. праљин муж (по на“ 
мастириме и по прњаворима фруш- 
когорским), рер аіфтапп, Waher, 
апп der Wåäfheriny maritus Іоїгісіѕ: 

Перина, f. Da Federbett, culcita plu- 
; теа. 

Перица, ш. dim. 9. Перо. 
Периша, та. УЙаппёпашеп, nomen viri: 
Перишани, ш. pi: Urt peibliben Kopf- 

рибе, огпаіаѕ фий сар : 
„једна глава, девете перишана — 

Перјам к, ш. (cm) Der einen Ме 
trägt, juvenis cristatus : 
„Момче перјаниче ! 
„Не стој, не погледај — 

Перјаница, i. бер Чебесријф, crista. 
Перјање, п. 1) зла Raufen des Flad fess 

pectinatio Б. ) Die Flut Ватраир?; 
fuga nudo E 

Перјати, ам, у, impf. 1) deu Flas каце 
` fen, pectino linum. £) басђаире fliehen, 

fugio nudo capite. 

Перје, n. (со) bie беи, 
ріатае. 

Перна ,на, но, и. п, буздован, mit nes 
ра жегіереп, um bonibus (2) praeditus. 

Перо, n · 1) Die geler, penna. Лако као 

перо. 2) перо лука, Stengel, сапнз. 
3) пера на буздовану, İz betirs 
ragenden Bogen an Der Keule, umbo= 
nes clavaé. 

Перо, m. pn). hyp: v. Петар, 
Перуника, і) iris germanica Linn, 2) 

еїп e nomen femınae. 
Перўш, f. (coll) 1) Das Gefieder, gers 

fireute Ыр ‚ pennae, plumae зраг= 
sae. 2) у глави, sordes in capillis: 

Пее 

pinnae, 

Перутање, n. Das Мидгашјси der Fes 
Dern, ev 011510 pennarum. 

Перуташи, ам, у. impf, 
ре ennas, COAL. 

Парушање, п. vide перутање. 
Перу ам, vide перуташи. 
Перу шина, Ё, vide перуш 1. 
Перу но ? Der косо, бебе аџа 

pen, ala „Бог. “ 

Пе рушчица, f. dimi 

abraufen у 

0, перушка. 

neĝ, setae dorsi, | а П: TRA п: дип 9 перо. 

Перајида, f. vide пераипа. / А (оке Перч?н, m. ‘vide коса. 2. кива. 
Пераст, т. пош. propr. einer слађе Ап Пеоч: нив; дил. ә перчин. 

Dalmatien? пе шун., па apium petr osel шта Liun» 

„Те је шаље Рисну и Перасту — Песак, ска, ш. (Рес. a Срем,) vidé 
Перваз *, та. vide нра] (од аљине). пијесак. 
Пердашење, п. Daê 

erugatio pellis, 

Пердашити, им, ү. impf. m. j. кожу, 
‚ вибаіереп, етизо, 

Uusziepen (без $еПд), Песвовница, f. (у Сријем. у Бач ну | 
Бам.) бре Жапббидје, thera art пакта, 

Песма, f, (Рес. и Срем.) vide пјесма, 
песмица, ї. dim. у. песма. 

5a 
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Песница, f. die баш], pugnus. 
Herm, fünf, quinque, 

Пета, f. Ме Ferfe, calx. 
Петак, a, де; уније, 0, + 1) ein СЕ 

ооп fünf Paras (der брест. Siebner) 
numus quinarius. 2) ein Pferd von fünf 
Jahren, equus quimus, quinquennis. 

Прота), m. PManngname , nomen viri. cf, 
Ерак. 

Пешак, шка, тш. 1) Der Freitag , dies 
veneris. 2) Der ба ада, im Gegenjag 

von мрсак, dies Jejunii, 
Пепао, шла, m. ЭА и Срему vide 

пиў]ешао и ЖЕ 
Метар, тра, Weter, Pirs. 

Петсљка, f. der БҮР Stengel, sti- 
lus pomi. 

Пєтеро, vide петоро, 

Петерогуб, ба, бо, vide петорогуб. 
Петерострук , ка, ко, уде пешоро- ̀  

струћ. 
Nemi, та, mo, der fünfte, quintus. 
Пеши, пењем, vide пењати. 
Петина, f. 1) dag Fünftel, pars quinta. 

2) eine Anzahl von fünf, quiugue (fr. une 
cinquaine) : колико вас има? пешина, 

П стисе, пењемсе , vide пењашисе. 
Пстица, f. зуЧ но. у, nema. 2) Urt im- 

terer Thürangel, cardini inferioris 
genus. 5) die Fünf (im Kartenfpiel), 
uinio, pentas. 4) Der Süûnfer (Danfnos 

2 von fünf Gulden), quinque Погепо- 
rum tessera. 

Пётһва, f. 1) i. q, петак: наудила му 
млада петка (der геад nah dem 
Neumond). 2) die beil. регеа, cf. Mapa- 
спе вија. 

Петво, m MannSnante , nomen viri. 
сала, f. vide пепковица 1. 

Петковица , f. 1) 2іеўаће ји Chren der 
ре. Perla, jejunium 5. Рагазсеуае, 
(dauert eine Wode). 2) намастир у 
Срб AJA (noa Ile ром). 5) мали нама- 

стирић y фру кој гори (код Шиша- 
тповца). Пеотковичанин, Калуђер из 
мека Истковичћи, ка, ко, 

ı Петковица, 
пе раја 35 m. dim. Y. петао. 

Петлов, ва, so j e и Срем.) vide 
пијетловљ у Дуе "Петлога креста § f. der Hahnenfamm, 
rhinanthus crista galli Linn, p 

Петља, f. Der Heftelring, fibulae orbis, 
in quem wiculus inseritur; не држи“ 

му петља, er waat e$ nidt, non audet. 
Пешљање , u. 1) dag Hefteln, fibulatio. 

2) dag $!1йеп und Рјијфеи (im Leben), 
упа misera, 

Пет тљарија, f. ein Pfufherleben, vita 
misera, inepta, 

Пстљати, ам, у, impf. 1) беѓќе[ц, 
fibulo. 2) pfufen, miserę yiyo, 

жт „ЧИ У 

Пет 55% 

Петљица, f. dim. у. петља. _ 
Петнаест, иђеби, quindecim. 
Петнаестеро, vide петнаесторо. 
Псшнаест2, ша, то, der їйїйєрпїе, 

quindecimus, асот quintüs. 7 
Пёшнаесшоро, eine 31051 yon 15, 

і quudecim. 
Петна, на, на, н. п. жиле, Gerjen: „ 

сајвапеи5. | > 
Петоје, ш. WMannsname, nomen viri. 
Петорица, f. Unzahl ооп fünf, quin- 

que (fr. la cinguəaine; ital. la cinquina), 
Hemopo, Anzahl von fünf, quinqae. 
Петорбгуб, ба, бо, fünffadh, quutuplex. 
Петоро острућ, ка, во, тј а, 

quiatuplex. 

Петорошчићи, m. pl. (ст.) fånfhörnige 
quiaquecornis , cf, бабини укови. 
ои 6 Mannsname, nomen viri. 

ае au , потеп feminae- 

Иље фи, Ж, Җә») die Stole, 
stola: ^ 

Петраш, m. има y Зворнику један 
топ, који се зове Петраш. Онуда 
Србљи приповиједају, да је, прије 
100 година (Петрашке годи- 
не), некакав Петраш капетан 
(Њемачки) био узео Зворник од Ту- 
рака, па кад је послије стигла Тур- 
ска војска, а он побјегао из ЗБор- 
ника и тај шоп оставио у пулу 
ше га Турци нашли и однијели у 
Зворник. Приповиједају да је maj 
капетан имао још један топ, ко» 
ји се звао Зеленко, но будући да 
је био врло голем, зато га је одма 
под Зворником „бацио у Дрину (и 
кажу да онБе и сад кашто буче у 
води, Жйао во), а овај је био повукао 
са собом, но кад је виђео да ће ra | 
отеши Турци, а он натрпао на 
њега дрва па запалио да изгори и 
да се растопи: но дрва изгорела, 
а шопу није било ништа. 

Петрашин , т. Тапибиате, потев 
viri {von Петар). 

Петиција f године , cf. Петра. 
„Пе шетше nomen feminae- 
“пеп ка, Ё · Старе in Kroatien. Merr- 

ињац (њца), човећ из Петриње. 
Єтїрївөөї , Ka, ко, von Петриња. 

Петр) m din s, Петар. 
· Петров. aH, ва дне, m. Gt. Peters- 
а (бек 29. Juny), testum S. Petri. 

Петронија, m. Maunêname , nomen 
Петроније, m, | viri, 
Петруша, лас Петра. 
Пећ, t. 1) der Ofen, fornax. 2) die Stadt 
Spel in ЗИрашеп, Pekia?, Ipekia? 
chir, печем, у. impf. H. п. јагње, 
љеб, месо, каву (ш. j. кувати, а не 
пржити), равију, јаје (у лугу или 
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на вашраљу), baden, Braten, pinso; 
asso. 

Пећина, Die Höhle, spelunca. 
Пећаница, f. dim. v. пећина. 
Пећка, f. vide пећ. 1. 
Пећки, ка, ко, von Пећ (2). 
Hesame, и. 1) da8 Sfégen , punctio. 2) 

das Хпаејп, jiscatio оре hami, 
Пепати, ам, v. impf. 1) Ќефеп, puu- 

go. 2) рибу, angeln, hamo capto. 
Tien? во, n. Der Braten, quod assatur. 
Месан ражањ, гвоздено пециво ? M. 
| прстен на прсшу. 

Пеплрси, ш. приповиједају даје биоу 
Босни некакав арамбаша Лазар 
Hem pen. 

Пепнути , нем, у. pf. #ефеп, pungo, 
Пецо; m. dim. Y. Петар, 
Неча, m. das ренфате, signum, sigillum, 
Печзтити, им, у. impf. petfldiren, 

једе n, obsigno. 

Псааћ ње, n. Das Petfhiren, obsignatio. 
Kes Huga, f. з) Der Weibnahtsbraten, 

sus assata die festo вабунан5 Christi. 
Печеница обично бива читаво крме 
(прасе или назиме, а код газда, 
ђе maoro чељади има у кући, и 
назимап од двије године), а може 
бити и овца, код сиромаа и ћурва; 
Бекоји испеку и крме и овцу. Ile- 
ченицу јошше с јесени почну пома- 
ло прирањивати (не шражисе пече- 
ница у очи Божића), а пред Божић 
на неколике неђеље дана зашво- 
ре ЈЕ y обор па ране вукурузима и 

мећом. Печеница се обично убије 
на Тучин дан, а испече на Бадњи 
дан, а heroju је и убију и испеку на 
Бадњи дан; па се послије онако 
ладна једе до малог Бажића. 2) 
Urt ЖобртавинЕ Souce, bubula assata. 

Печінка, f. Der Braten, caro assa. 

· Печење (у Сешемугу Б; п = ‚у Бан.), 
vide пециво. 

·Печење, n. das ея орду пећи. 
" ПЏечење, п. vide мажење. 429 У 
а им , уде Й 
Печити, им, vide пеунут “л 
[Печишшисе, имсе, уде мази 
Печка, ка, ко, von Пек. 

|Печурва, f. eine Art е{{багеп Сб рате, 
fungi comestibilis genus. 

Печурчица, f. dim. у. печурна. 
|Пеш“%, m. zr) vide скут. 2) Ust ато 

mäuligen Sif, piscis genus, 3: 
као пеш, 

Пєша, m, с и ЖҮЛ Срат vide Hemo. 
Пешадија, 9 А ige uje- 

`7 шадијем»% · 

Пешав, m. л и и ерси ү пјешак. 
Teman, д, у и Срему) уде 
пјеша,, Pir wW. 

у 

A 
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Пешачки, E , (Рес. и Срем.) vide 
e Pire TTA = а g 

2 
Пеше, (Рес. и мд vide” еше. 
псе , ш. Феу дар, поклон., 
Пешкор, , m. Daê Запе ф, mánteleć 
Пешклрина, Ѓ. азат. №. пешкир. 
Пешкирић, m. 5 №. пешкир. 
Пешо. т. (Ер п.) hyp. о. Пешво. 
Пешта, f. die Stadt Фей, Pestinum 
‚ (die Serben haben diefes urferünalih 

flavifhe Wort па ф Der ungrifhen Berz 
рипзипд wieder aufgenommen, gerade 
wie астал, параснин U. а-- YON стол, 
прост и. f. w. 

Hemmanag, нца, m 
Пештбнка, 1. 
Пештанкиња, Ё 
Пештанскӣ, ка, ко, 1) Pefter, Pesti- 

nensis. 2) аду. auf Pefter Arf, more 
Pestineasium. 

Пештшемаљ “, m. ein blaues baummwol- 
lenes Зар еф, mantile majus balne- 
are. 

Пи! pfui! phui (кап ји f !): пи кака! 
faat man зи den Kindern. 

Пива, f. lug, Klofter, und Gegend ire 
der Setiegomwina. 

. човек из Пеште, 

жена из lemme. 

Пивар, m. der Bierbrauer, Зе, 
сегеу 151а1115. 

Пивара, f. раб Bierhans, caupona cere- 
visiaria. 

Пиварев, ва, во, des Bierwirths, cee | 
Пиваров, Ба, во, {геуїзїагїї, 
Пиварски, ка, ко, 1) јер, сегеті- 

siarius. 2) аду. wie ein пивар, сегеуће 
ѕіагіі тоге, 

Пивљанин, m. yon Piwa. 
Пивљански, ка, KO, von Пива: 
„Ао Bajo Пивљанско вопиле — 
Пивница, f. Der Keller (im Weinberge 
їе), cella vinaria іп ipsa vinea. 

Пуво, n. 1) vide пиће (у Србији). 2) 
раё Bier, сегеулја, 

Пиговма, Ё, ein егокфескев Wort für ei- | 
пеп Bogel, vocabulum fictum avis qe 
d. bibe stercora.}; 

Пизда, f. die weiflihe Sham, cunnus. 
Пиздина, f. augm. ý. пизда. 

Пиздиши, им, у. impf. р[йгеп, ploro. 
Пиздурина, f. апат. ©. пизда. 

Пйзма *, f. Die Rachefeindihaft, i inimici- 
tia: учинио из пизме; има пизму 
на ега. 

Пизмен, на, но, на кога, tinem aufs 
_ fähig, PEARED 
Пијавица, f. Der Blutegel, sanguisuga. 

Пијан, на, но, betrunfen, ebrius. 

Пијаница, f. der Sûufer, potator, ebrio- 
515. 

Пијанка, f. ta Trinfgelage, compota- 
по: ајдемо на пијанку; ошишао Јан- 
ку на пијанку, 
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Пијанство ,„п, die Ternenpeit , ebrio- 
sitas. ¥ 

јанчење, п. Daê Зефеп, perpotatio. 
їијанчина, f. vide пјан чина, 

Пајанчити, им, у. impf. џшбӯес;ефеп, 
ретробо, 7 

Паца, f. (у Сријему, у Baug. ну 
Бан.) der (Martt-) Plag, forum (ital. 
piazza). cf. чаршија. 

Пијевац, sga, m. (Epy ) vide пијетао, 
Пијсње, и, dag Zrinfen, bibitio , роїа- 

tio. 

Пијссак, ска, ш. (Ерц.) der Sand, 
arena. 

Пијетао , maa, т. (Epu.) der Hapn, 
gallus gallinaceus; први, други najem- 
ли, пау фе Zeitbeitimmung. 

Пијстлов, ва, во, (Ерц.) de$ Hahns 
galli (да шпасеј), 

Пијук, т. 1) Daê Pipen der Hühner, 
p'pitus, pipatus. 2) vide кљуна. 

Пиј Kame, n. даё іреп, pipatio. 
Пиј Rama, јучем, у, impf.} pipen, pi 
Пи}/внути, нем, у, pf. А pipilo, 
Iaj game, п, dim. у, пијење. “ 
Пијуцати , ам, dim. 9. пиши. 
Пк, iuter]. 1) кад Беца иду на какав 

извор да пију воде, онда једно рече : 
‚ »Мик моја xeha,” па већ друго не 

смије ни једно пити прије њега. з) 
кад се играју клиса, па кад онај, 
који баца клис, удари га рђаво па- 
А цом me падне близу, онда брже 
боље рече: „П ик!” па већ то зна- 
чи да опет може узеши KAHC и на 
ново бапати ; ако ли онај, који тр- 
ли, прије рече непик, онда већ 
не пома же нишша. 

Пина, f. hyp. у пичка, 
Паки упи, нем, v.pf. пик {адеп,йїсо пик. 
Пахла, f, г) hyp. у, пиле. 2) die Feile 

lima. 

Пилар *, m. з) vide свадба. 2) gefodter, 
Dibter Reig, oryza cocta spissa. 

Пилад, f. (coll.) das Gefügel, pulli, 
Пиле, лета, n. 

pullus gallinae. 2) Dûê Craângungsftüg 
des Хабојф, complementum Поці com- 
putatorll KBOYRA и пиле, 

Пилеж, m. Menge Fleiner Rinder, Soe 
boles frequens, 

Пиленце, nema, n, dim. 9. пиле. 

Пилећӣ (пилећа), ha, ke, Hühner:, 
„pullorum. 

Пилити, им, v. impf. feilen, limo, 
Пилићи , m. pl. (соі, ) vide пилад. 
Пилица, f. ein Обђифеп, gallinula, 
Пиличица, f. dim. y. пилица. 

Пилични, на, но, нема ни пиличнога, 
т. j, ниједнога. 

Йилакһ, љка, m, еіп ОФ qröþern 
Sandes, ein Steingen, lapillus, 

2) баё juuge Huhn, : واد 
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Пнљарење, п. Daê Höten, venditio. iid 
nuta. \ s 

Пиљарина, f. die Höferep, ars institoria, 
Пиљаришм, им, у, impf. þöfen, vendo 

minutatim, КЕ. 
Пиљарища , f. Die Höferin, institrix. 
Ниљење, n. 2) dag Feilen, райо. 2) 

Daê Auftarren, intuitus fixus. и 
Пиљити, им, у. impf. unverwandt ana 

biien, oculis attentis intueor. Пиљи 
као штрк y јаје. 00 

Пиљцика, f. х) ein 5 9015 gu einem 
Kinderfpiel, lignum lusus pastoralis, 
2) Dasfelbe piel felbft, lusus ipse. 

Пинокот“, m. даё то тек (der Türen). 
Пинути, мем, v, pf. einen Trun than, 

semel bibo. 
Пипа, f, vide славина. i 
Пипање, n, daS Betaften, contrectatio. 
Пипање, п. da Mbflauben, degluptio. 
Пипаши, ам, у. impf. беѓаћеп, contruto. 
Пипати, ам, v. impf. abflauben, de- 

ginbo, decerpo. | 
Пипнути, нем, у. pf. betaften, аптйђа 

геп, contrecto. | ` 

Пир, m. der jûbrlihe Fefttag der Zunft, 
dies festus collegii cujuscungue arti- 
ficum. Ратарски je пир Велики Yee 
Іпвртак,ћурчијски свети Илија, зла~ 
тарсви цар Костаншин и m, д. 

Пирење, n. da Blafen, fatio. 

Пириватра, m. Поћера један ста- 
pay (у Тршићу Бе саж се ја родно) 
послије подне лисичји траг по сни- 
jery. Кад одмакне далеко у плани- 
нуи види да не може наћи лисице, 
а прикучисе ноћ, онда се врати 

_ натраг и пође кући; но међу шим 
стегне мраз а смркнесе (а стара 
је и онако слабо виђео), и старац 
позна да не може кући доћи, него 
се сврати у винограде у једну пу- 
дарску колибу; и онако без ватре 
(ваља да није имао кресива, или век 

„„мије могао од зиме да искреше Ba- 
да наложи)поода мало по KO- 

„либи па легне и обумре од зиме. Сју- 
фадан учинисе по селу буна, да f 

{ : jé старац отишао у лов и даје ne- 
гђе у планини умръо од зиме; CKY- 
песе сељаци и пођу (трагом) да 
га траже. Кад дођу у колибу и нађу 
га ђе лежи као мршав; онда брже 
боље наложе ватру, изују га и поч- 
ну га истија одгријевати. Кад се 
старац мало поодгрије и дође K 
себи, онда повиче: „Који оно jy- 
нақа. најприје . дође,“ однесе ми 
anchiy?” (ваља да је ону fof curo да 
је увагйио лисицу). Кад га добро 
мр и напоје ракијом, онда га 
ешну на moch TA (КАЖ да је пових 
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‚ као, кал је виђео ђе граде носила: 
шта ће шо људи за Бога ! још сам 
ја жив) и донесу у село; и од ma- 
дај су га прозвали пиривашра, 

Плринач“, нча, m. 1) der 61$, oryza, 
г) das effing, orichalcum. 

Пирити, им, у. impf. blaffen, flo. 
Лирлитање, n. (у Србији и у Босни 

по варошийа), Уе, омен" 
Мирлиташи $ am, vide изметатши 5. 
Пирлитор, m. град у Ёрцеговини 

· (може бити да су сад зидине). Срб- 
љи приповиједају и пјевају, да је 
у Пирлишору сједио војвода Mom- 
чило, ујан Маока Нраљевића: 
„Те је шаље на Ерцеговину 
„„Ђијеломе граду Џирлишору — 
„haa Момчило под Пирлитор дсБе— 
Пирнути, нем, v. рї. einmal blafen, По. 
Пис! Qaut um die Kabe фи verfdheuhen, 

vocabulum quo felis abigitur. 
Incan, ска, m. (beim HOudelfad) dag 

Quftrobr, spiraculum. 

Писаљица, f.} ein blechernes УЗетвјена, 
МПисаљка, f. ў um auf die Oftereyer gu 

(фес еп (писати), instrumenti scrip- 
torii genus. 

Писамце, п. dim. 9. писмо. 
Писанија, f. die боПестиг (Der Kalugjer; 

meil fie die Gebenden ап (| фтетбеп, 
um гес Danu namentlih im Gebete 
5и дерепёеп), quae dantur monachis, 
pro commemoratione: ошишао y пи- 
санију ; ошишао да купи писанију. 

Писање, р. dag ©фге1бёп, scriptio. 
Писар, m. де; @фгеїбег, scriba. 
Писарев, ва, во, vide писаров. 
Писарина, f. 1) апела. 9. писар. 2) die 

SHreiberey, ars scribae. 
Писаров, ва, во, Des Shreibers, scribae. 
Писарекӣ, ва, RO, 1) Der Gdreiber, 

soribarum. 2) adv, |фес еф, more 
scribae. _ | i 

Писати, ишем, v. impf. э) (фте ен, 
scribo. 2) Dem Mönche оегебгеп, Dds 
mit er für ceinen bete, do monacho , ut 

` oret pro me: 

„Бог да прости cmapya из Буновпа, 
„Који писа capan и опанке, 

‚ „Синоћ писа, а јутрос упраде. — 
„Село Рибарица, писала ришћани- 
ца трубу сираи чабар сукна” (при- 
повиједају да се нашло у шефшеру 
некаквог калуђера), 

Писатисе, ишемсе, у. г. pf. (i епког 
liren laffen, до nomen. 

Писка, fa das Pfeifen, Зуфеп, sibilus, 
Лискање, n, daê Pif fagen, usus vo- 

cis pis. | 
Пискарање, n. dim, у. писање. 
Пискараши, ам, dim. у. писати. 

` Ипсваши, ам, ү, impf. pig fagen, dico pis. 
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Писмо, n. 1) die СфтНЕ, scriptura. 2) 
бег Brief, epistola. cf. књига. 

Писнуши , нем, ү. pf. einmal zifen, 
sibilum edo. | 

Писнути, ем, v. рї. пис fagen (um 
die Заве тосафијадеп), dico pis, abi- 
gens felem. | 

Пита, f. ein Ruhen, placenta. 
Питтак, шка, KO, н. п. вино, trinfbar, 

sat bonus (de vino). 
`Пишае, п, Daê Füttern (des Kindes), 

nutritio infantis, 
Питање, n. Daê Fragen, interrogatio. 
Пишаши, ам, v. impf, дијете, Dem 

Kinde zu effen geben, nutrio infantem , 
ingero in os cibum. 

Пишати , ам, у. impf. fragen, interro= 
go, Togo. 

Пиши, пијем, v. impf. trinfen, bibo. 
2) пиши дуван, rauhen. (füddeutfh 
ФараЁ стіп Ёеп), fumum nicotianas 
duco : 

„Лулу пије, у шамбуру бије — 
Питије „ t. pl. vide паче (f. pl) 
Питпица, f. dim. у, пиша. 
Питом, ма, Mo, 1) забт, cicur, do- 

mesticus. 2) Durh Cultur veredelt, inm 
Федепјабе des milden, yon Obft, 
Rofen, Hoden, и. f. w. cultus. 

Пишомиши, им, у. impf. зађтеи, ci- 
cūro. 

Пишомљење, n раб Зађтеп, cicuratic. 
Питуљица, f. (dim. 9. пиша) eine Arf 
ас Пее Krapfen, placentarum farcta- 
rum genus, 

Пиће, п. 1) баё Trinfgefage , compota- 
tio : ајдемо на пиће. ci, пијанка. ғ) 
раб @еїгайЁ, potio. 

Пиц (ооп пица), оде THI Ha размип, 
e geht Непиреје ди Grunde, perit 
sensim. 

Пиц! пиц у капу! инц y maje! fagte 
jener, дет Der Bogel епећојеп mar, 
um ibu wieder anguloden, ex соєхдбтох 
obscoeno де illo, qui aviculam (cuna 

num) quae avolaverat , revocabat. 
Пица, f. hyp. 9. пичка. 
Пицин, на, но, Der пица, cunni; рађев 

in Der (објебисп) Anekdote: Кад је 
ударио Кулин бан на Пицин град— 

Пичење, n. пасПо cunni, futiutionis. 
Пичетина, f. augm. Y, пичва. 
Пичитшисе, имсе, ү. г. impf, cunnuni 

nancisci. 
Пичица, f. dim. ©. пица. 
Пичка,, f. die Sham, cunnus. 
Пичкар, m 1 | 
Пичкарош, m.f 
Пичурина, f. vide пичетина. 

fututor , amans cunni, 

Пишало, n. da Че енд yum Hatnere 
minctorium (penis aut vulva). 

Пиш&њак, њка, m. yide пишаћа.. 
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Пишање, п. dag еп, miuctio. | 
Пишати , ам, у. паре. piffen, mejo. 
Пишатисе, амсе , у. г. impf. piffen, mejo, 

ПйшаКа ‚ f. (eigentlih) Der Urin, urina. 
cf. мокраћа. 

Пишење, n. dim. $, пишање. 
Пишити , им, dim. 9. пишати. 
Пишкање, р. dim. $. пишање. 
Ппшкати, ам, dim. 9. пишати. 
Пишнути, нем, у. pf. piffen, mejo 

semel. . 

Пишман“, indecl. на кога, или на што, 
etpicht, studiosus. 

Пишманишисе, имсе, у. г. impf. bes 
reuen (беп Kauf), poenitet (emisse). 

Пишманлук *, m. Dûê Reugeld, der Reuz 
Едит, muleta poenitentiae, 

Пишмањење, п. баё Bereuen des Raufê, 
poenitentia emtionis, 1 

Пишора, f. Shimpfwort für eine {Фе е 
ранија, convicium in үїйиш male ustum: 
дајде me пишоре. 

Пишталина, f. ein mûfferiger Boden, 
WBafjerboden, terra aquosa, (ubi aqua 
prosilit), ` і 

Пиштање, n. dag Зіѓфеп (deg 

der ©ФГапае), sibilus. ` 
Пиштати, тим, у. impf. r) $f her, 

sibılo. 2) perauszifhen (wie das Waffer 
aus павет Dolz auf дет Feuer), pro- 
sibilo: итити вода из дрвета. 

Пиштољ У, та. мала пушка, Фе Pis 

бан, 

“ 

ftole , telum pistola dictum. 
Пиштољина, f, augm. Y. пиштољ, 
Лиштољић , зо. dim, о, пиштољ. 
Пиштбољски, ка, ко, Piftolens, pisto- 

lae (teli manuarii iguivomi). У 
Пјан, на, но, vide пијан, 
Пјанац, нца, m, vide пијаница. 
Пјанство, u. vide пијанство, > „ 
Пјанчина, f. augm., 9. пјанај. 
Пјевалиште, n. (Ерп.) Ок лоо тап ае: 

fungen þat, oder ји fingen pflegt, lo- 
cus ubi cantatum fuit, aut solet cantari: 
„Ти не пењи бијела чадора 
„На мојему дивну игралишту 
„И на MOJEM дивну пјевалишту — 

Пјсвало, n, (Epu ) (уфетг ђак) Das Wert: 
веша des Singeng (die Keble), guttur. 

Пјевање, п. (Ерц.) Dao Gingen, can- 
tatio. 

Пјсвати, ам, у. impf, (Epir) fingen, 
canto, 

Пјевач, n. (Ерп.) der Sånger, cantator, 
Пјевачев, ва, во, (Epu.) рев Gängers, 

cantatoris. 

Пјевачица, f. (Ерц.) die Sångerin, can- 
tatrıx. 

П|евачица, f. (Ерц.) vide кукавица. 
Ијсвидруг , m. (Еру.) der Singefreund, 

Mitfanger, qui simul cantat, ef. пла 
чилруг. 
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Пјевица, f. (Ерц,) die Sängerin, cans 
Ғаїгіҳ $ | 1 

Певала тица п}уевида: _ 
Што ће старцу Ђевица 
„А младићу бабица? — 
Пјевнути, нем, у. pf. (Ерп.) ein mer 

nig fingen, anfingen, cantum incipio: 
eagen злато, материно — 
јеБушељњеф п. dim, 0% пјевање. 

Пјевушити ; им, dim. о, пјевати, 
Пјевчић , m. dim. y. пијсвац. 
Tjera , f. (Ерц.) der Фопипе ргојје, len- 
теа a ` 

Пјегав, ва, во, (Ерц.) fommerfledig, 
lenticulosus. | 

Пјена, f. (Ерп.) der Shaum, spuma. 
Пјениши, им, v, impf. (Ерц.) абфдиг 

теп, despumo. у 
Пјенишисе, нисе, у. г. impf. (Ер 

(фаитеп , spumo. мале 

Пјенушење , n. (Ерп.) das ©фдішпеп, 
"рата ној ме УИ й 5 

Пјенушишисе, шисе, dim. у, пјени~ 
mace. 

Шењење, 
matio, 

Пјесковит, ma, то, (Ерц.) м. п. 3€Me 
ља, fandig, arenosus. ` | 

Пјесма, f. (Ерц.) das Qied, саш опа. · 
Пјесмипа, f. dim. у, пјесма. 
Пјетлић , та, аі, 9. пијетао. 
Пјешадија, f, (coll. Epis.) die Soldaten 

5ч Šuf , pedites : i 
„Пјешадија у пушке загледа — 

Пешак, ш (Ерц.) der $ибдапдег, pedes, 
Пјешац, wya, m, (Ерц.) уде пјешак, 
Пјешачки, ка, ко, (Еру) 1) fufgûngez 

гиф, pedestris. 2) аду. wie ein бире 
qûnqer, peditis more, it 

Пјеше, Ми | 
Пјешице, | Eps) şu Fufi, pedes. 
Пјешке, ) | 
Пла, naaa, плао, vide плаовит. 
Плав, ва, во, 1) blau; flavus, coeruleus, , 

2) blond, flavus : ` 
„за два плава не би гроша дала — 

Плавац (Плавац), вца, ш. Убапивнаг 
те, nomen “пл. „а 

Плаветан , тпна, но, уде плав л. 
Плаветникастш , ша, то, blûlidh , 

subcaeruleus, 
Плавётнило, n. vide плавило, 
Плаветнитисе , имсе, у. г. impf. blag 
°` fein, sum саегијсив. 

Плавило, n. blaues Sûrbemittel, cae- 
ruleum, ; 

Плавиши, им, у. impf. blau werden, 
fio coeruleus, ЖА 

Плавити, им, у. impf. 1) пбефтета 
men, inundo, 2) (млијеко) абјфортен, 
florem lactis carpo, ; 

Плавитисе , имсе , ү, ‘r, impf. H. IL: ла~ 

п. (Ерп.) da8 Shäumen, spu- 
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Ба, (фимиштеи, mit dem Flug forts 
ihwimmen , Secundo flumine labi. 

Плавишисе, имсе, Vide плаветнитисе, 
Плавка, f, (сш.) Die. Bionde, Biondine, 

flava: 
„Не hy плавке, не жељео мајке: 
„Што ћу плавки боју куповати, 
„То ћу прњви шоке саковаши — 

Плављёње, п, 1) Вав (О фшинен, na- 
tatio, 2) dag Ueberfhwemmen, inun- 
дано. 5) Dûê Ao op fen, dererptio ilo- 
ris lactis, 

Плављење, n. 1) Daê BlaumerDen. 2) dag 
Blau = auf йеп, aspectus coeruleus, 

Плавоов, ка, ко, blauûugig, caeruleis 
oculis, 

Плавша , т. Збапивиате, nomen viri. 
Пладне, n, (у крајини Негошинској ) 

vide подне, 
Плажење, n. Daê Herausreden der uns 

де, exsertio linguae, | 
Плазање, n. das Fahren (auf dem Hin: 

tern), Б. 5. auf беш Cife, lapsus in 
podice, 

Плазатисе, амсе, у. r: impf. gleiten 
(auf dem Hintern), labi. Девет баба 
по леду се плаза (m.j. узшпипуи), 

Плазити , им, У. impf. т. j, језик, Jets 
‘auStecfen, ехзего, ` 

Плајваз, т, (бек; баё Dleiweif) das 
Reikblei, рег Эеі, plumbago, 

Плакање, п, das Weinen, о. plo- 
' ratio, ў 

Плакање, п. Das Ausfhwemmen, elutio, 
Плавати, ачем , у. impf. weinen, ploro; 
Плакати, ачем, у. impf. аибіфітет: 

men, ehid; at 
Плакашисе , ачемсе, v. r. impf. н. п. 
=: kao yamna fih аизбареи, wie eine 

"Ehte, ‘perlavari, 

`Плавнуши, нем, у. РЕ ацёїфетшеп, 
4 Сејо, 7“ 
Пламен, m. die “атте, flamma, _ 
Пламен, на, но, айтеп, lammeus (2), 

' ardens et micans ut flamma : 
„И на њима шри пламена мача — 

Пламенит , ша, шо, fammen: , flam- 
meus : у 

„А покрај њи ножа пламенитша — 
Пламенчић, m, dim, 9. пламен. 
Пламењача, f. die gu Таре SGonnenpige, 

` sol nimius: убила пламењача лубе- 
нице, грожђе и m. д. 

Плампчан, чка, т. hyp. 9, пламен. 
Пландиште, п. Orf, wo das Biep über 
-Mittag vor der Sonne geborgen ift, 
locus ubi pecora a sole defensa requi- 
escunt, 

Пландовање, n. das Unterfehen des 
Biches während der О аде Бе, re- 
quies pecoris in umbra, 

Пландоваши, дујем, ү, impf, (оош 
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Viehe) während der Mirtagehihe wo 
мире ере, insumbra esse a sole ше» 
ridiano. 

Планина , f. Der Bergwald, saltus, mons 
silvosus. cf. ropa. 

Планиница, f. dim. 9. планина„/ э А 
Планинка, f. vide станарица, эө эъ кана. 
Плангискл, ка, ко, н.п. тица, Walda 

vogel, avis мезе. 
Плануши, зем, у. рё. (фиеП auflodern, 

ам Пафеги , гп1со , ехагдезсо. 
Пласвит, ша, mo, fromweife Вегаоѓа[= 

[епа рај едеп), Фуа (седе), imber, 
Цлаот, т. бег Heufhober, meta foeni. 
TROT arm s impf- пт. ј. сијено, 
„DaS Heu үтен foeni con- 
“э аА“: а у 

ио, та, dim. ф„пласпт. 
Плата, f. der Фори; BHejoldung, merces. 
Платац, плаца, m. Der Japler, qui ex- 

solvit, E 
Плашинә ‚ f. ein Seit Holz, eine Daus 

` be. segmentum ligni, tabula, 
Платити, им, у. pf. bezahlen, solvo. 
Плашка, f. (im Kartenfpiele) der gar Feis 

ne Karte hat, und зар Геп ши. 
Плашнар, m. der Leinwandhándler, lin- 

tearius, linteo, S 
Платно, n. 1) Reinmand , linteum. 2) 

Mauer um eine Stadt, Feftung, Klos 
fter, muras , moenia : 

„Три је плашна кули оборио, 
„На чешвртом пенџер начинио — 

Плаћа , f. vide плата. 
плаћање, n. даб Zahlen, solutio, 
үт Кал, ам, у. impf, ğablen, solvo. 
Плач, m. òa Weinen, fletus. 
Плачан , чна, но, weinend, flens. 
Плачидрг, m. der Mitweiner, amicus 

qui cum [lente flet: Дај ти мени пла- 
чидруга 3 а пјевидруга је ласно 

наћи, | 
Плачко , m. ein Rind рад gern weint, 

ein Weiner, plorator : 
„Плачко чува говеда 
„И ‘бабину јуницу. 
„Закла баба јуницу, 
„Даде плачку гузицу. 

+ (пјевају. Бета ђешешу које плаче) 
Плачљив, ва, БО, Der gern weint, plo- 

ratore n 

„Мушко ми чедо плачљиво — 
Плашење, n. das Офтефеп, terrefactio. 
Шлашив, ва, BO, Vide плашљив, 
TIC крме v. impi. freden , terreo.. 
Плашитисе, имсе, ү, т. ипрї. егјфгег 

(еп, exterreor. 
Плашљив, ва, во, furótfam, pavidus. 
Шхашња, f. der S Hreden, terror. 
Плашћење, n. das Aufihobern рев Hen’s, 

constructio metae foeni. 
Hera, f. „Eec. и Срем,) vide пљева. 
> оу" бу А Дк ч 

~ 
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Плєвиши, им, (Рес. и Срем.) vide 
плијевити. „=> 

Плевље, ا у Ерцеговини. 
Племе, мена, п. der Gtamm, stirps, 

ргоѕаріа. 
Плсменит, та, то, von gutem Stamm, 

| adelig, nobili loco 
natus. 

Племић, m. von guter Familie, nobili 

geneze пуна арар. 
Плёну. (FEC. п бе | Side плијен. 
Пленипи 2 ق и Срем,) уде пли- 

јенити,. рр Р >” АЫ 
Плењење , n (Pec Срем.) үїйеє»пли- 

плове, Дреа „енши. ЈА “ы 5 
Плссан, ёни г Е | af em.) vi 

ата-а. се пало“ 
Илесмо , п. г 
Плести, етем, у. impf. 1) Ќефѓёеп, 

рјеско, 2) ftriďen, plecto , texo. 
Плетеница, f. 1) ein аећофеепес Zopf, 

пехі capilli. 2) eine lehte von Brot, 
craticala panis. 

Плетење, n. 1) dag Fleten, nexio, 
2) фаё Striden, textio. 3) Ме Stri- 

derei, Das Gtridieug, rge ген сама. 
Плетер , m. dag еб ЕЁ, сгаїез. 
Плетивача, f. Der Strifbeutel, theca 

reticularia, 
Плешйво, n. 548 Stfridfgarn , fila ser- 

vientia texendo, 
Плешикоса, m. пјевасе у пјесмама и 

приповиједа некакав арамбашапП a e- 
тикоса Павле. 

Плепикошарица , ш. der Жосфћефеет, 
Хогфтафег , corbarius , sportarius : 
мајстор плетикотарица. 

Плешиља, f. die ©їгїфеєгїп, textrix a- 
cuaria 

ПлётиКһ4 игла, f. die Ctridnadel, acus 
relicularia, , 

Плешке, f. pl. Yntriguen, artes, 
Плешњица , f. дрво, као уска дашчи- 

ца, што стоји кроз крпеле (код 
плута и код кола волујскије). 

Плећат, та, шо, бе фиела, hu- 
meris latis, 

Плеће, n. bag ©фиїесс6 1а, scapula, 
Плећи , f. pl. die С фи бега, humeri cf. 

плеће, 

Илећна , f. Der Зфиеп, perna, 
Пливање, п. раб Зфошипец, natatio. 
Мливати, ам, у. impf, fœwimmen, nato. 
Пливач, m. Der Shwimmer, natator, 
Пливачица, f. die Sowimmerin, nata- 

trix. 

Плијевити , им, у. impf. (Ерп.) јасеп, 
гипсо. 

Плијёвљёње, n, (Epy) dag Şûten , run- 
catio, 

Ллијен, т. (Ерц.) 1) die Beute, praeda. 

2) има Kao плијена (н. и. рака у но- 
у, ~, и“, 
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току, ушију у глави), её ift in Wen- 
де Da, abundat. cf. пљева. _ 

Плијениша, им, у. impf. (Epu.) pln 
деси, praedor. | 

Плијењење, п. (Ерп.) баё Plündern, 
ргаедамо. Ж l 

Плијесан, сни, f. (Epu.) der, Shimmel, 
mucor, 51105, 

Плиска, f. die Badftelze, motacilla. 
Плитан (comp. плаћа), шка, во, feihf, 

tenuis, non altus, non profundus. 
Пличина, f. die Сеіфіідёеіг, vadositas , 

tenuitas. 

Пловиши , им, у. impf. з) fømwimmen, 
nalo : 3 

' „Плови, плови мој зелени венче — 
2) f4mwimmen тафеп, facio ut, natet, 
з. B. Баз Pferd über einen Flug. 

Пловка, f. vide патка (у крајини He- 
тотинској). 

Пловљење, п. dag Стен, vatatio. 
Плбвче , чеша, n. vide паче (чеша). 
Пловчји, "ja, uje, vide пачји. 
Плосан, сна, HO, platt, abgeplattet, 

compressus, planus. 
Плоска, f. eine platte Fiafhe (чутура), 

vas ligneum уіпагат planum. 
Плоснат , ша, mo, vide плосан. 
Плоснина, f. die Ubplattung, planities. 
Плобндглав, m. der Plattfopf, homo 

capitis plani. 
Плот m. der Zaun, sepes, 
Плотић, f. dim. 9. плот. 
Плоча, f. 1) eine Platte, lamin 

ска, vide пошковица. 
Плочаџција*, ш. Der © 

реса ооп Жамфеараћ, 
parasitus contemtissimus. 

Плочица, f. dim. 9. плоча. ) 
Плошчица, f. діт. y. поснае 

Плуг, m, der Pflug, aratrum? 

Плужсње, n. раб Halten des Pfluges a 
sustentio stivae, 

Плужиши, им, у. impf. Den Pflug hals 
ten, sustineo stivam. 

Плундре, f. pl. (01е Ф ирег боеп) Die 
деціеѓфеп деёпоріёеп Фојен, im Gez 
депјаве der ungrifhen, (ес феп mit 
Riemen, braccae сегшапсхе,, | 

Плута, f. der Со, Das Фапеое бо, 
cortex subereus. 

Пљачка, f. (у Србији и у Босни, oco- 
бито од године 1804) vide panjen. “ 

Пљачкање, п. vide плијењење. 
Пљачкати., ам, vide плијенити, | 
Пљачнкаџија", m, der Beutemader, Plüns 

derer, ргаеЧаког. А 
Пљева, f. (Ерп.) Ме ©ргеи, gluma : 

има као пљеве (н. и. рака у води, 
ушију у глави). | 

Пљесаћ, m. dag Platfhen, sonitus, ges 
‚ nus plausus, | 
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Пљескање, n. Daê Plafber, sonitus a- 
quae, aut in aqua agitati. 

Пљескаши, ам (и пљештем), у. impf, 
фа ern, agitare aquam, com lodo. 

о на ва ШЕ" (шна, Шай. 
Пљеснивилисе, имсе, у. г. impf. fim: 

meln, тисевсо, 
Шекп, нем, у. pf. platfhen, com- 

lodo, 
аце н. п. ударити, mit der 
кафе Des Degens, secundum latitu- 
dinem (gladii). 

Пљуванка, f. Der Speihelausmwmurf, e- 
jectamentum, 

Пљување, п. бав ређеп, sputatio. 
Џљувати, љујем, у. impf. 1) |ређеп, 

| зрпо. 2) кога, einen апіре реп, сопе 
(0 врио, 

Пљунуши, нем, ү. рї, ausfpepen, ex- 
зрао. Р 

Пљускање, п, 1) даб 914 феси, aquae 
sonitus. 2) раб реп, SPO 

Пљускати, ам, у. impf. 1) р[@{їфегп, 
‚ sonitum edo (de aqua). 2) fprigen, a- 
оре то: 

Пљускача, f. ти. j. крушка, Urt траје» 
riger Birnen, piri genus, 

Пъуўснуши, нем, у. рї. þinfhütten, ef- 
fundo, ргојісіо (aquam e yase). 

'Пъўцавица, f. (ст.): 
„Сишна риба пљуцавица — 
ч. 4. Spepling, eine Benennung des 
фев, in fofern man, wenn man ibn 
ipfe Der @гаеп wegen immer апё» 
fpeyen muf, piscis, quasi dicas, spu- 
tatilis ob ossa, quae manducans Ti 
cere debet, 

Пљуцање, n. dim. 9. пљување Ир 
Пљуцати, ам, dim. 9, ТАЛАН 
Пљуцкдње, р. vide пљуцање. 
Пљупвати, ам, vide пљуцатши 
Пљушт, ш. ем 
4 6 аза | дим Ф 

 Пљуштање, 8 plätfhernde Fallen 
| (бев еден), casus pluviae cum sonitu. 
Пљуштшаши, шши, ӯ. impí. н. п. KH- 

ша, вода на уста, plätfhern (оош 
едеп), cum sonitu decido (де pluvia), 
а о. | 

По, 1) um (бо[еп), отишао по egoj- 
ку, um баб Måden, abiit ut addu- 
ceret puellam.” 2). ударио га no raa- 
ви, auf den Kopf, nab dem Яор{е, 

. 5) познајем га по говору, паф Der 
Єргафе, 4) кано је по Бечу? wie 
РӘ in Wien? 5) послао по њему, 
Оџеф iHn, 6) по томе може живи- 
ти сто година, des megen, per hoc, 
hoc non impedit: по мени можеш 
чинитпи што ти драго. 7) није ми 
шо по ћуди, паф Жбитфе, 8) по 
Божићу, nah бе флафеен, post. 9) по 

ў" Ј а 
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један, по два, И einem, 10) подо= 
бро, побоље, понајбоље, понајви- 
ше, уїетїїф, sic satis. га) mit dern 
Reitwőrtern; поспавати, поп]евати, 
посиђети, ein wenig, paululum. 12) по 
wmo је брашно? wie theuer? quanti? 
по дванаест пара. 15) поскидати , 

побиши, позашвораши, eines паф 
бет andern, unum ex alio, 14) по Typ- 
ски, по Бечки, auf —, nam Urt, 
more, 

Tê, (die Hälfte) halb, dimidium: по во- 
ла, Der balbe Odê ; по љеба, по паре, 
пе бурета вина, по човека и т. д. 

Поајдучити, им, у. pf. gum Rauben фет 
führen, facio esse latronem, 

ИК ке ан имсе, у. т. pf. ein Haje 
Duf (Räuber) Werde; fio latro. 

Пбапсити, им, у. pf. паф einander vers 
baffen , їп carcerem conjicio unum ex 

alio. 
Поара, f. die Berheerung, depopulatio. 
Поаратши, ам, v. рї. yerheeren, depo- 

pulor. 
Поарнаушити , им, v. pf. gum Urnas 

ten maen, tddo. Albanum. 
Поарнаутитисе, имсе, у. г. pf, ein At 

naut werden, fio Albanus. 
Пдарчиши, им, v. pf. ашћеђсеп, ab- 

sumo; ђађег поарчитисе, fih aufzehs 
теп, cunswasisse omnem pecuniam. 

Побадање, n. daS Ginjtefen in die Crs . 
de, fixio (signi). 

Побадалти, ам, у. impf. іп die Erde ftes | 
den, Про. 

Побацати, ам, у. pf. паф einander wers 
fen, jacio unum ex alio. 

»'Побативање, о. 1) Daê Weawerfen, ab. 
jectio. 2) рад Bermerfen, das ifges 

bären (von 9Леп{феп und Thieren )p 
Daê Rommen um Die Frugt, editio par- 
tus immaturi, abortio. 

Побацивати, цујем, у. impf. з) megwers 
fen, abjicio. 2) um die $гифї Fommen, 
verwerfen, mifgebûren , abortire. 

Побацити, им, у. pf. з) wegwerfen, abjis 
cio. 2) verwerfen, mihgebáren, abortio, 

Побашити, им, v. pf, jum Зајфа mas 
ten, facio АЕ ну 

Побашишисе , имсе, ү. г. рї, Фајфа 
werden, бо С 

Побашка, abgefondert, separatim. 
Побёснеши, ним, (Рее.) 
Побссниши им, (Срем) њети. 
Побећи, берџем, (Рес. и Срем.) vide 
побейи„ Уб. ајде >т. 

Побијање, 1) баё #еуабэтїпдеп tes 
Preifes, Imminutio pretii. 2) дав Kies 
бетан!Ф& [ей Des Mütlfreires, acutig, 
lapidis molaris, 5) баё HincinfAlagen e 
infixio, 

Побијаши, ам, у. impf. в) den фест 

у 28 у? ф 
vide побјеш fra | 
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Бегабђевеп, бегаббгіпаеп, imminuo pre- 
tium. 2) камен воденични ‚деп Mühl- 
fein аиіїфіадеп. 5) копље, фіпеішіфағ 
gen, шћао. 

Побијсдити, им, ¥. pf. (Ерц.) befiegen, 
vinco, сЁ. надвладати: f 

„Амо јесам Турке побједио 
„На нашему шанцу Делиграду — 

Побиратши, ам, у. pf. паф einander flau- 
Реп, colligo. 

Побхскати, иштем, у. pf, кога, еі: 
пет dag Ungeziefer am Kopfe абјифеп, 
perquiro caput де pediculis. 

Побискатисе, иштемсе, у. г. pf. fiġ 
unter einander die ©йш{е абјифеп, pur- 
gare se invicem pediculis. ; 

Побитанжитисе, имсе, у. r. pf. ein 
Rumy werden , бо vagus, nebulo. 

Побити, бијем, у. pf. 1) nad, einander 
tôdteu, mactare. 2) цијену чему, den 
Preis einer Sache herabbringen , immi- 
nuo pretium. 3) (у бачкој) камен BO- 
денични, Vide посјећи воденицу. 4) 
копље, einfhlagen, figo. пе 

Побитисе, бијемсе, у. r. pf. fih {Фаг 
den, сошћро. 

Псојегнути, нем, vide побјећи. | 
Побјеђсвање, n. (Ерц.) das Befiegen, 

уісһо , devictio, 

Побјеђивати , Ђујем , у. impf. (Ерц.) bes 
Пеасп , vinco. 

Побјеснити, им, vide побјешњети. 
Побјећи , бјегнем, у, pf, (Ерц.) fliehen, 

fugio, aufugio. 

Побјешњети, бјесним, v. pf. (Ерп.) 
tol, гајепр werden, in Wuty gerathen, 
furore corripi; 

Побледети, дим, у. pf. (Рес.) bleih 
Побледити, им, у. pf. (Срем.) { verDert, 
Поблиједити, им, у. pf. (Еру.) f erbia- 
Поблијеђеши, дим, у. pf. (Epu.)} fen, 

раЛевсо. 

Побљувати, љујем, у. pf. ап{ререп 
ure’ Brechen), сопуото, 

По5љуватисе, љујемсе, ү, г. pf. 1) fih 

Durh Bredden befpéyen, se сопуошеге. 
2) fih етртефеп, vomo, 

Побожан, жна, HO, fromm, pius, sanctus. 
Побожнбот, f. die Frömmigteit, pietas, 

probitas, sanctitas, 

Поб.уатисе, јимсе, у. r. pf. fich Тис: 

ten, fetuen, timeo. 
 1.Поболевање, п, (Рес. и Срем,) vide no- 

болијевање. 
Поболевати , ва, (Рес. и Срем.) уде 

- * ` 

поболифўё ра ни , мо. 

Поболетисе , лимсе, (Рес.} vide побо- 
љетисе. 

Поболијевдње, п. (Ерц.) das Сфтег 
jen, Wepthun von Zeit ju Beit, dolor 
subinde rediens, 

Поболијсвати, ва me, у. г. impf. (Epu) 
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н. п. поболијева ме нешто глава, 
thut mir von Beit зц Zeit web, dolet 
mihi caput subinde. iiie 

Поболитисе {и поболетисе), 
` (Срем.) vide побољетисе 3, 
Побољетисе, лимсе, у. г. р 

erfranfen, morbo corripi. , 

Поббравиши, им, у. pf. vergefjen, obli- 
viscor, | 

Поббсти, бодем, у. рї. 1) ће Офгеп 
dazu bringen; даб fie ftreiten, boves 
incitare ad cêrtamen. 2) gufammen Тог 
fen, cornu peto: побола говеда овце. | 
3) in die де Йобеп, pflanzen, figo | 
ћит (барјак, копље). 

Побостисе, бодемсе, у, г. pf, 1) побо- 
лисе волови, haben fih дећоћеп, cor- 

' nibus se invicem petierunt, 2) einander | 
сод ефен , trucidari invicem. 

Побочке, na% der Сене, a latere: узео 
лонац poĝouke. > 

Побрати , берем, у. рё, abflauben, 
pflicfen, десетро, lego. | 

Побратим, m. i) који се побрати у 
сну, ш. ј. кад ко у сну у каввој He- 
вољи рече коме: да си ми поБо- 
гу брат. 2) који се побрати на ja- 
ви у каквој невољи. 5) који се по- 
брапш у црвви, и то највтце чине 
жене и Бевојке: кад се разболи же- 
на или ђевојка, онда избере KARBO- 
га момка и оде с њим намасти- 
ру, или цркви каквој, me јој mamo 
мешне крст (чини ми се на гла- . 
ву, па веже каквом марамом), и 
поп јој, или калуђер, очати мо- 
лишву; пошом ако она оздрави, 

мсе 

аб: 

„ы „онда, шога момка зове братом и 
и њу сестром (мени се чини да 

је то Бугарски обичај: зашто сам 
‚. јато први пут виђео у Бијограду 

ROA, Бугара). 4) cf. дружичало. 5) cf. 
, једномјевечићи, 6). млоги се прозо- 
ву побратими, а“ нијесу се побра- 
шили никако; MAKÓ Србљин кад не 
зна имена коме, а он га зовне: еј! 
побратиме ! i 

Һакогођ што се човек у сну или 
на јави побрати (осим пркве), ma- 
ко се може и посинити и по- 
очиши, а жена пое HMH H 

помашеримшп. 2 
он «4/14, 

Пдбратимипи, им, Wide побратијти. 
Побратим 2 се, „Yide noppa- 
питао чч rt 

Побратимон, ва, во, ђе“ побратим, 
fratris adoptivi. 

Побратӣмсліво, n. die Pobratimfhaft, 
fraternitas adoptiva. r 

Псбратити, им, v. pf. кога, einen зуп | 
Bruder wählen, fratem appello aliquem, 

Цобрайшшисе, имсе, у, r, pf, с ким, 
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Wahlbruder mit jemand merden, fra- 
ternitatem ineo cum aliquo. 

Поб ђе, n. (ст.) das Gebiet eines Gez 
" цев, regio adjacens monti: 
„Ђурађ коси по побрђу — 

неугодно оне ааа. БЕЕН, cone 
$ fundo. ; 
Побрватисе, амсе, v.r. pf. fid irven, erro. 
Пдб6ро, m. hyp. 9. побратим. 
Побројити, им, у. pf. арзареи, per- 

numero. 

Побугарити, им, у. pf. zum Bulgaren 
mamen, facio aliquem esse Bulgurum. 

Побугаритисе, имсе, у. г. рї, tin Bule 
даг werden, бо Bulgarus. 

Побусати, ам, v. pf. mit Жагеп bedeten, 

cespite согопо ; vager побушава 
und побушавање i 

Побушенлупонедељні 
жичало ? У 

Повабити, AM у. pf. ао еп, alli- 
сто ad sequendum. 

Повадиши, им, v. pf. 1) 5есгаиёпебтеп, 
ргоїгаһо, ехшпо. 2) (ст.) н. п. сабљу, 
ш. j. извадити: 

„Ти повади моју бритку сабљу — 
„Пак пашину сабљу повадио — 

Повалити; им, у. pf. 1) niederwerfen, 
sterno. 2) beloben, collaudo, 

Повалитисе, имсе, у, т. pf. gropthun, 
fich ейтеп, glorior. 

· Поваљивање, р. раб Riedermerfen,stratio. 
Поваљивати, љујем, у. паре. nieğermwers 

Теп, Sterno: | 
Повампиритисе, имсе, у. r. pf. ein 
‘Wampir werden, fio vampirus , (warum 
follten wir Bampyr {тееп 2) сї, ey- 
кодлак. _. ә 

 Повашаши, ам, у. pf. ergreifen, сотгіріо. 
| Повашашисе, амосе, у. г. р!. fit, anz 
__тајел (zum Rolotang), se арргећепае- 

| те invicem. 
· Повезати, ежем, у. pf. 1) паф einan: 

_ Det binden, ligo alium ех alio, 2) raa- 

ву, einbinden (den Kopf), Ибро. 
`Повезашисе, ежемсе, у. ғ. pf. fih (беп 

Kopf) einbinden, illigo caput. 
|Повезача, f. марама, или крпа, што 

се жене повезују, Dad ориф, Haupt- 
fu, vitta, 

| Повезивање, n. даб Сп иден des Koz 
N" pfeg, vittatio capitis. 
|ЏПовезиватши, зујем, v. impf. Den Kopf 

einbinden, vitto. 
|Повезиватисе, зујемсе, v. г. impf. fió% 

inbinden, vittor. 
|Повелив, на ,жо , 40 зіс! 

satis тарт 
kar Y 

|Повесамије ,“п. dim. 9/повесмо. 

tof, sie 

Повести, едем, у. pf. mitnehmen, mits 

führen, mitbringen, adduco. 

|Повесмо, п.(Рес.и Срем.) vide nosjecmo. | 
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Повести , езем, у, рї. fabren, fren, 
уећо, i ў 

Повестисе, едемсе, у. г. pf. fi паф 
einem riten, sequi aliquem. 

Повечерати, ам, у. pf. ein fleineê Nachts 
mal einnehmen, coenam modicam sumo. 

Повијање, n. 1) das %Bicfeln, fascinatie. 

2) дав Winden, Heraufziehen (Der Wolə 
fe), adyolutio nubium. 

Повијати, ам, у. impf. mideln, fascio» 
Повијатисе , амсе , ү. r. impf. id fhmies 

gen, se applicare, 

Повикати, ичем, ү. pf. {©герей, in- 
clamo, exclamo. i 

Повилети, лим, у, pf, (Рес.) | ји Buth 
Повилити, им, у. pf. (Срем.) 5 вета еп, 
Повиљети, лим, у. рї. (Ep3.)jin furorem 

agor (vim vilae nauciscor). 
Повитан, тка, m. die Windeln zufamz 

mengewideit, fasciae: дијеше у по- 
витну. 

Повити, вијем, у. pf. дијете, einmis 
@ёЇп (обест. ја феп) , fascio. , 

Повитисе, вијемсе, у. г. рї. fth wins 
деп, {lingen , етшео: 

„Повиласе бела лоза винова — 
„Повиссе по коњу дорашу — =. 
„Ja сам ноћас чудан сан уснио, 
„Бе се пови један прамен магле — 

П. sjecâmge, n. dim. 9. повјесмо. 
Повјесмо, п. (Ерц.) der Bund Flags, 

~ fasciculus lini, | 

Повладищи,. им, у, pf. коме шипа, 
‚диг 1ай begünftigens . Boridgub 
geben, aufmuntern, laudos hortor: 

Повлађивање, u. рад Хијтипсе у hora 
tatio. 

Повлађивати, Ђујем, у. пар. aufmuns 
tern, hortor. 

Повлака, fDi Sapne, Поз Јасна, 
Повлачити, им, у. pf- 1) итбегиебВеп, 

berumfdiepper, distraho, э) очи, Diz 

беђтеп , converto (oculos). ; 
Повлашитши , им, у. рї. gim Walahen 

madhen, facio esse уајасћит. 
Повлашитисе , имсе, у. г. pf. ein Was 
lad werden, fio уајасћив. 

Повлен, m. планина у Србији. 
Повод, та. der Strid ап dem man die 

' Deipferde firt, funis сарїзїтї:. 

i. рр, јоште у поводу — 
оводац, воца, ш. Vide Повод. 

Поводити, им, у. impí. im Зеакте 
О бави, dueteras sum. . 
Поводитисе, имсе, v- r. impf. ft auf- 

maien zu folgen, accingor ad seguen- 
дат. 

Поводљив, ва, во, leidt үп bewegen, 
1010 паф andern ди richten, facilis аф 
sequendum. . 

Повођење, n. das Uufbrechen um gu füh- 
теп, Oder зи folgen, 
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Повб], w. dié Binde (ит das Kind дй 
юї‹Ёе[п), fascia: 

Повојнипа, f. част и дар (Бешепту ча- 
рапице, капу или кошуљу), што 
се шаље породиљи послије порођа- 
ја, рад поре оетфенЕ, donum puer- 

perii. 
Повољан, љма, но, wilfommen,; ап: 

genehm, gratus, 
Повр (у Epu. поврг), ober, super: повр 

главе, über den Яор; повр брда, 
am ©ıpfel des Berges. | 

Повбрћа, f. 1) eine Reihe Sifhe ап еі: 
ner ©фпит. 2) eine Reihe enfer 
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binter einander; читава поворка (љу- ` 

E ‚ còllineatio, ех= 
хужа. 5) das #шёпафёп, 

ди). 
Повражење, п. баё Umftriden (4. 95, Des 

Topfes) um ibn aufzuhängen , circum- 
datio fnniculi, cujus оре ollae, cibis 
plenae, зизрепйишиг in baculo por- 
tanturque in campum messoribus. 

Повраз, m. Daê Henteleifen an einem 
Зее, bacillus ferreus ex quo, per an- 
sas applicito, suspenditur аћетиа. 

Повразача, f. узица, што се поврази 
лонац, м. п. кад се у њему моси 
јело у поље, Der Umbindeftrid, funicu- 
lus circnmligatus oliae suspendendae. 

Повразити, им, ү. impf. (ven Topf) 
umftricfen, cireumdo funiculum ollae. 

Повратак, mna, m. dag Keprum, die 
Ruüdfebr, reversio , reditus: 

Повратити „им, у. pf. з) umtepren тах 
феп, facio vt quis redeat, 2) gurüdftels 
Ien, reådo , restituo. | 

Повратитисе, имсе, v. т. pf. umfehs 
ren, revertor. 

Повратич, т. Der Збеујати, їарасе- 
tum crispum Linn. 

Повраћање, n, з) das Яигй бен, re- 
stıtutio. 2) Баз Umfejren , reversio. 

Повраћати , ам, v. impf. 1) umfepren 
machen, раҳи bereden, facio ut quis re- 

vettatur. 2) şuriücffrellen , reddo, 
Повраћатисе, амсе, v. г. impf. umfeh= 

ren, revertor. 

Поврбај, cf. бердо. 
Поврвепи, ви, у. рї. (Рес.) браћи ће 
ПоБрвити, ви, У. pf. (Срем) 5 men (in 
Поврвљети, ви, у. pf. (Ерц.)ј Menge pus 

(апитеи!а ل «confluo ирско; ر 

нём, 
` а 

Повргнути, Vide повраи. 

Повредити, им,, (Rec. и Çpem,) , vid 
повредила па па 

еп Повређивање, п. Dab MWiederdifre 
`. (einer Wunde), renovatio vulneris, re- 

volutio. 

Повређивати , Ђујем, У. impf. (eine 
Wunde) амјее сл, denuo арепо vol- · 
nus, теуе Ло , титро. 

Повријсдити, им, V. р (Ерп.) eine 
Tunde aufreifen, revello vulnus. 

* BE 

„„Ибгладити, им, у. pf. fteeiheln, де“ 

tior 

Поврсти, поврзем, у. рї. (беп Фо) 
umfiriďen, circumdo funiculun оПае. 

Поврте, f. pl. (у Бачкој) као двије криє 
ве дашчице, што стоје одозго на 
јарму. НД. 

Поврће , п. фа ВИ | 
Поврћи, У , Vide O у 
Површити, им, у. pf. кога, einen uns 

ter fidh bringen, ibn von pben drüden; 
deprimo, аы | 

Повући, учем, у. pf. 1) Гогбјећеп, mos 
yeo (trahendo), 2) очи, hintehren, cone 
verto, 1 | 

Hox 7 

Фоа тео к. атару расо, 
Погађати, ам, У. impf. 1):еггаёреп, соп» 

јесіага аззефаот. 2) frefèn, ferio, ad 
vivum exprimo. 5) vergleideit, рас 
SCOT ү 

Погађатисе, амсе,х. г. impf, с һим, 
eing werden, её аидтафен, fih. vergleis 
феп, расіѕсог. ў» УШ X 

Погађач, m. фес Gtrafber, conjectors 
Ако није врач, а он је погађач. | 

Погазити j им, у. рї. mit ğüğen. treten, 
conculco. | 

Поган, f. Der Unflat, stercus. ; 
Іогаи, на, но, ипгеїд, pollutus, ime 
purus. ` У e * 

Пога&наң, нца, та. поганап га шинуо! 
Поганити , им, у. impf. gerunreinigen, 

polluo. | “ ч | 

Поганитисе, имсе, у. г. impf. yom Rins 
ђе, das Пф befudelt,, сопсасаге зе, 

Погањсње, n. das Ў3египгеіпідеп, pol- 
lutio. | 

Погасити, им, v. pf. паф einander augs 
lijhen , exstinguo aliud ex alio, 

Погача, f. (ital. fogaccia?) ungefáuertes 
Weizenbrot, panis non fermentatus. 

Подгачица, f. dim. №. погача,  ; 
Погибао , бли, f. Der Untergang, die Gez 

fabr des Untergangs, discrimen: не 
знам која му је погибао? | 

Погинути, нем (погину и догибо), у. 
„pf: untergepen, fallen, зибегео. 
оглавар, РЇ баё Oberhaupt, caput, 

Поглавица, fif ductor. ~, 

mulceo. 

Поглаши, пе ЧП А: E 
Ибглёд, ш. 1) Yer 211511, conspectus; | 

im angee іп бопзресћи: | 
„Ha погдеду“селу Невесињу — | 
2) der Bli, азрес!и5: страшна по“ | 
гледа, ` Р 

Поглсдање, n. Daê Sehen nad tinem, 
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Der rommen foll, expectatio адуепап- 
tis aut venturi, | 

Погледати, ам, у, impf. цаф einem fez 
реп, бег Ерттеп fol, (и erwarten, 
exspecto. 

· Погледати, ам, у. pf. einen BUE meree serpe 
fen, conjicio oculos aliquo. 

` Поглунути, немо, у. pf. nah der Reie 

= Pry 

= 

Бе taub merden, obsurdesco. 
Погиаши. ам, vide make paran йи. 
Погнатисе, амсе, vide поћератисе. 
Погнутисе, немсе, у. т. pf. fih vers 

wärts bengen (j. B. Der Neiter), pro- 
mineo, і 

Поговарање, n. Das Berlauten: laffen, 
‚ ostensio (propositi alicujus). 
Поговарати, ам, у. impf. fih verlaus 

ten lajjen, significare verbis propositum. 

Поговор, m. miederpolte Nede, sermo 
їїегаїиз. , ; 

Horosopumn, им, у. pf. з) ein wenig 
reden, proloquor. 2) wiederholt fagen, 
iterum dico. i 

Погодба, f. Der Bertrag, расно. 
Погодити, им, у. pf. 1) ессаѓреп, con- 

Јесіога assequor, divino, 2) treffen (im 
.„Ефифе), ferio. 5) treffen (im Фетар 
фе), sad wivumexprimo. 4) ассосрен, 
verabreden, bereden, paciscor. | 

Погодитисе, имсе, v.r. pf. fih vergleiz 
hen, ассогдігеп, eing merden, расїзсог, 

Погонитши, им, v. impf. егей gu 
treiben, coepi agere, 

· Погоњење, n. dag Mntreiben, Der Ber- 
fuch и treiben, excitatio. 
огорелипа, f. изгорелипа, пожегли- 
па, M. ј. она капа, или чарапа, y 

коју се прстен сакрије двапут ас 

conge кад се игра прстена, cf, пр- 
стен. s 

Погорети, рим, у. pf. gänzlich abbrens 
пеп, деазго. 

Погосподитисе, имсе, v. т. pf. ein 
Herr werden, fio dominus: погоспо- 
дио се, па не ће да ради. 

Пограбити, им, у. ‘рё. raffen, rapio. 
Поградити, им, у. pf. 1) аибређети, 

тера еп, reparo, н. п. приву, нама. | 
| -Єшир. 2) nab einander тафеп (5. 3. 

bauen), facio, aedifico aliud ех айо, 
Пограђхвање, n. Das Repariren, reparatio. 
ПограбБиватши, Бујем, у, impf. reparis 

ren, гейсіо, reparo. 

Погреб, m. das Begräbnig, das Leihen 
begängnif , exequiae. 

„Погрећни, на, но, @еїфеп=#, funebris. 
Погревање, п ес, и Срем.) vide по- 

renierons eukezan rn 
~ 

Погрёвати, ам, (Рес. и Срем.) vide 
| погријевалон, еа errr с 

Потројати , јем, (Рес. и Срем,) vide 
| z _ погријаши. 24221, 
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Погрепсти, бем, у. рї. begraben, se~ 
рећо. 

Погрешити, им „ДЁРес, и Срем.) vide 
погријешитн, У 

Погрешка , ff. « и Срем.) vide по; 
„% у ёге: 

Погријаши, У. PAE) aufwärz 
шеп, recoquo, i 

Погријсвање, n. (Ерп.) das Aufwmärmen, 
recoctio , recalfactio. 

ПогријЄвати, ам, у. impf. (Ёрп.) aufa 
wåärmen, гесотчо, recalfacio. 

Morpaje mumn им, у. pf. (Ёрп.) feblen, 
231. 

Погрјешка, f. (Ерт) der epler, lap- 
SUS, error, 

Погубиши, им, v. pf. 1) кога, umbrin= 
gen, 1їпїєгїсїө. 2) н. п. све новце, 

паф einander verlieren, amitto aliud 
ex alio, | 

Погузијаш, m. ђе ©фиагозег, ратаз ов. 
Погузијашица, f. die Вфтакеми, 

parasita. | \ \ 

Погўлити, им, у. pf. 1) абиадеп, cor- 
гойо. 2) н. п. погулио сву воду, bin- 
einfaufen, deglutiit, 

Погуришисе, имсе, у. r. pf. fih ейте 
men (vot Ulter), incuryor. 

Horymuma, им, v. рї. паб einander 
ет єп, suffocore | 

Под, 42) unter, seb: под небом, по- 
та мном. 2) gegen, um Die Zeit: 
под старост, auf die alten, Заде: 
под ной, gegen die Жафе би, sub 
noctem, 4 

Подавање, п. bas Grgeben, deditio. 
Лодавашисе, дајемсе, у. r, impf. fió 

ergeben, dedo me. | 
Подавити, им, у. pf. nah Dee Neihe 

erwüraen, зиНобо, strangulo. 
Подаваши, пддави]ем , v. рї. unter се 
"раб юп, subvolvo. 

·Подавитшисе , имосе, у. г. pf. naf der 
Reihe erfticen, suffocor alius ех alio- 

Полавно, дет фђ lange Бег, 512 sat pridem, 
Пода} му, gib 1916 þin, porrige, да еї. 
Подапети, unem, ү. рғ. ви раппет, 

interdo , tendo, 

Подапињање, п. das Auffpannen , in= 
tensio, | 

Подапињати, њем, у. impf, ашови= 
пеп, intendo, tendo, 

Подашисе, амсе, v. r. pf. fi ergeben, 
desio me. 

Податљив, ва, во, {тейдебїд, liberalis. 
Подбадање, n. даб утипбеси, dag 

Митбебеп, siimulatio. ? 

Подбадаши, ам, у. impf. aufmuntern 
hegen, stimulo. 

Тодбадёч, m. Der Uufbeger,, stimulator, 

Подбацивање, n. das unterlegen, sud- 
` jectio. 

Lair aa SS a a 
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Полбацивати, пујем, у. impf. untet Подваћање, п, баё Unterfangen, аца. 
legen, ипќесібіебеп, subjicio. Подваћашисе; амсе, у. re e fig 

Подбапиши, им, у. pf. unterlegen,  unterfangen, audeo. 
subjicið. ~ о а Подвеза, f. dag Strumpf- oder. Dofen- 

Подбелити, им, асре и Ср ита band, ыс tibiale, periscelis, 
подбијелитти н одвезати, ежем, у. pf. unteróinden 

Подбијање, n. Daê Schlagen 90 (Strümpfe, Hofen), subligo. 
auf, subtercufio. Подвезивање, и. Daê unterbinden, suba 

Подбијати, ам, у. impf: yon unten м atio, 
weafhlaaen, subtereutio, (ваїпи ; зујем, у, impf. unters | 

Подбијатисе, .амсе, v. impf. fih Die бев . subligo. 
бпве wund дереп, subtersaucio pedes. Пбдвезица, f. dim. 9. подреза. 

Подбијёлити, им, у. рё. (Ерц.) yon Подвести, едем, у. рї, илег{йргеп 
unfen meig mader, dealbo a parte in- (Pferd jum Reiten), subterduco, 
feriori (3. B. in einem Walde einige Подвести, везем; у. рї. untecführer 
Bäume abfhålen gum Зеіфеп Der Bes (Wagen, Shif), subterveho, < 
fibnahme, Damit fein andever dayon  Подвести, везем, ү. рї. unterftiden; 
Gebrauch mahe, feys gum UAusrotten subterpingo acu. 
oder foni). Подвијање, n. рад Unterwideln ; subs 

одбити, бијем, у. pf. von unten Megs terplicatio, 

flagen, decutio in inferiori parte, Подвијаши, ам, у. impf. unterminden ¢ 
Подбитисе, бијемсе, v.r. pf. fi їипд: subterplico; подвија језиво, 

qeher, pedes adtero eundo, • Подвививање, п. раб Зайфуеп, jubi- 
Подбјел, т. Der Huflattih, tussilago latio. 

farfara Linn. Подвикиваши, кујем, у. impf. ашашф, 
Подбости, бодем, у, f.anfhegen, stimulo: еп, jubilo. 
Подбочитшисе , имсе, у. г. pf. Den Urm Подвикнуши, че у. рї. „ампаце си 

in die Seite (бок) fpreizen, manum sub- inclamo, ; 
до lateri. ( ORN Подвити, вијем, МИ. подавити, 1 

Подбрадњик, m. ein Band mit Münzen; Подвлачак, чка, m, bie Unterfhindel 
раб an der Kopfbededung angehätelt (bei den ЗЗафресеги), scindula suppo-= 
wird, und beim Kinn vorbeigeft, _ sita duabus aliis. 
monilis genus, ad continendum іп са- Подвлачење, п. dag Unterzichen, subd 
pite ornatum. tertractio, 

Подбријавање, n. $аё Ubfheren (unten Подвлачиши, им, у. impf. unterziehen „ 
meq), subterrasio , subtertonsio. subtertraho, 

Подбријавати, ам, v.impf. unten wega Подвлачитисе ; и имсе, у. r. impf. fid 
(фетеп , subtertondeo. unter etwas ziehen, subtertrahor, 

Подбријати, ријем, у. pf: unten wegi Подводан, дна, но, Der Ueberfch Mens 
fhereh , subtertondeo mung аиддејеве, оһпохїп& inundationi, 

Подбунити, ИМ, V. pf. х) aufwmiegeln, Подводиши; им, v. impf: 1) untèrfühz 
concito. 2) (im guten Sinne) аиўтипз ren, subterduco. 2) Fuppeln, Јепостог. 
fern, cxcito, Подводница, Ё, Die Kupplerin, lena. 

Подбунути , нем (у прошавшем Бре. Подвођење, п. рад Unterführen, sub- 
мену говорисе иподбуо), v. pf. terductio. 
aujdunfen, subinflor: подбуле му очи. Подвожбње, п. dag Unterfapren, sub- 

По дбуњивање, п. ða Uufreizen, соп~ кегуе со. 

citatio, excitatio. Подвозити, им, у. поре. unterfahren 
Подбуњивати, њујем, у. impf. aufs (mit Бет Wagen, фу), subterveho, 

reizen, concito, excito. Подвољак, wia, m, das untere Kinn, 
Подвалак, лка, m. Die ilnterlagé, su- regio sub mento: уватити за подво- 
biculum , 4. 5. beim Fafe. лав, beim Kinn nehmen, das Kinn 

Подвалити , им, v. pf. unterlegen, (g. ftreichem. | 
5. einen Pfabl unter das баб), sub- Подворе, f. рі. она два Kona, што се || 
terjicio. на њима носе навиљци (у Србији Ka- | 

Подваљивање, п. раб Unterlegen, sub- жу сијенско кољ 2 
terjectio. Подвргнути, нем“ ӯ | 

Подваливати, љујем, у. impf. unter Подврнупи“, њем, у. рі» B. Коњ Cas |] 
legen, unterwålzen, subterjicio, sub- мар, оеттйфеп, pervert, e loco justo | 
tervolvo. MOCO т ў |ђ 

Подватитисе, имсе, у. r. pf. O ид: Подвртање, п. das Berrüden der башти | 
terfangen, audeo, laft, pæryersio вагстав. | 



| 
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Подвртати, грћем, v. impf. Yetricfeny Подетитисе , имсе, (Вес, и Срем.) 
perverto 2. А vide подијетишисе. 

Подврћи BO PIE и” HO нуши), Поджећи, ежем, у. рї. unterzŭünden, 
вргнем, vide подметнути т. subdo flammam, зиссепдо. 

Подвући, учем, у. рё, ишег ереп, sub-  Поджизање, п. раб Unterzünden, suc- 
teriraho. у ‚ еен [ү 

Подгајити, им, у. pf. pflegen, giehen Поджизати, ижем, у. impf. ипегрїпє 
ашегиереп, educo. cf. одгајити. den, зиссепво, 

Подгозарање, n. da Хиј сеп, subor- Подзидати, ам, у. pf. unftermauiry ; 
ДО , ; Р зађе по murum. | 

"одговарати, ам, +. impf. anftiften, Подзиђивање, п, раб Untermauern; sub- 
. suborno, | | _ stinctios, ; у 

Подговорити, им, у. pf. ап бен, subte hitam, Ђујем, у, impf. unters 
orno. “c mauern, substruo,, i - 

Подгорица ,: f. варош у Ерцеговини, Подївљати,ам, v.pf. mild werden elferor: 
Подгоричанин , човек из Подгорице. Подигнути, нем, vide подићи. _ 

| Подгоричкӣ, ќа, ко, von Подгорица. Подигнутисе, немсе; vide подићисе. 
Подгбрје, п. Gegend unterm Berge, sub- , Подизање, п. das Uufhpeben Gn diè Sjo 

montana regio, submontoriumè | ђе), ЈеуаНо , sublatio. 
Подгревање, n 9 и Срем.) vide Подизати, ижем, v. impf іп die Höhe 

подгријевање парове ува beben, tollo, levo, 
Подгреваши, ам, (Рес. и Срем;) vide Подизатисе, ижемсе, у. r, impf, [ф 

· подгријеваши. ZELAMANE erheben, аи ереп, surgo, \ 
Tòarpejama, , peje, (Feo. и Срем.) Подијслити, им, у. рї, (Epu) 1) thei- vide подгријал месу 209210042. |еп und рейси (unter einander), dic 
Подгризање; n. yas Unterbeiĝen; Sub- vido.. 2) vide, удијелийи. a о. Подијелитисе, имсе, у: r. .pf. (Ерп.) 
Подгризапти ; ам, у. impf. unten abbcei: fih theilen, анделанрег geben, dividi: 
‚ fen, subtermordeo. V / и : Подијстишисе, имсе, ү. г. рі. (Ерц.) 
Подгријати, prem РВУ 1) vi- ein Kind werden, puer fio. т 

__ de погријати. 2) пбдгријало сунпе, Нодина, 1, Ме афе des Лешеђођета, 
von unten anfóeinen, ab imod illustra Defen ©рібе verfüttert morden, quasi 

ы (sicut sol occidens juga montium).  — tabulatum metae, foeni. 
"Подтријсвање“ n. (Ерђ.)'а) раз Grwära Mòanpâme, n. Das Wiederheryoriiehen 
тең, recalefactio. 2) Das Anfheinen einer. авастафбе Gahe, sollicitatio 

von unten Der; illustratio e parte infe _ rei сөй{есїаб, caussae peractae. 
ч ROR од" И | Подиратт , «pent, у: impf. etwas 201602: 
Подгријевати, ам, v. Impf, (®рт.) 1) wies пасе. тобек beryorzieþhen , tepeto 

der ан{шйгтеп, гесаНасто. 2) von nn- _ rem confectam: 
_ fem anfdeihen, або, Шаѕіго. Подићи (говорисе и подигнути), ди- 
Подгристи, ризем, у. pf. unten abbeiz THEM, у, рї. ревел, levo, tollo. 

fen, subtermordeo.. Подићисе (говорисе и подигнутисе), 
| Подгрљача, Ё. на јарму ойо дрво, mmo дигнемсе, у. т. рї, #9 егребеп, con- 

стоји волу испод грла. Й) _ Surgo. 

Подгрнути, нем, у. pf ште ф те, Подјела, f. (ст) оно што се удијели 
(ignem) ѕирјісіо. просјаву, D49 1 тојеп, eleemosyna : 

 Шодгртање, п; Daê Мибеттф ен , sub- „Те он проси шљепачку подјелу — 
, јесио (iguis) 4 y Подлагање, n. 1) Das Wnterlegen, sub- 
·Подтрташи , грћем, у. impf. unterfhüz jectio, 2) раб Шиекјфигеп, subjectió , 

ren, subjicio (ignem). suppositio lignorum igni augendo; 
|| Подгулити, им, vide подби]елитпи._ Подлагаши, ажем, у..їшрї. а) unters 
| Модгуљивање, ћ. раб Сашббеп von legen, subjicio. 2) únterfoürin, sub- 

unten ви, subternudatio. ]їсїө ligna ad augendum ignem. 
|Шодгулъиваши, љујем, у. impf. ġon uis Подланица, f, die бафе Hand, palma: 

' fen епіб10 беп, Subternudo (; 
i net Baym рпф Abfhälen, oder Abs , palmare, eine Hand breit. 

| nagen (о у i EN Подлећи, лежем (и подлегнем), у. pf. 
"Поделити, у лы рер) vige nmo- wagen, auf jih- nebmen, recipio in me: 

| дијелиши. у Ет а, ја не могу под то подлећи. 
оделитисе  имсе, ес. Ат Qem.) і- Подливање, п. (Срем.) vide подљевање; 
' де ЈЕ А а | Подливати, ам, (Срем.) уде подљеаз 
libat parr, рем, үй99 иғдераши, ваши. 

е. сету N F 

z. Чу, ез дебела сланина с подланице, lardum 

A 3677 О а о ЧООГУ. > 2 Е 

бо ES POOP SPOLEN E Р Р и оралне ттс РГ РИЕТИ РАЕН ЕЕ 



579 Под · Нод 556 

Подлизивање, n. Daê Ablaufen einer Подмиривати, рујем, у, impf. einen Без 

sliffigteit ат Gefäfe herunter, deflu- _ неп, үрел fel ‚ „5аіїѕЃасіоь 

хаз рег latus vasis. Подмириши, им, у. рї. 6 ?0ідеп, sas, 
. 

Подлизиваши, зује, У. impf. am Gefäğe tisfacio, 

berabfliefen , defluo per latus vasis. Подмишити, им, у. рё. бейефеп, cor” 

Подлитши, лијем, у. рё. ипіегдіевей, rumpo pecunia. i | 

subterfundo. `. Подмийиваһе, n. dag Љејфефеп, core 

Подлога, f. die Unterlage, res subjecta, ruptio. - í 5 

subiculum (3. %. unter der Собе), Подмићиваши, Кујем , ~. inpå бейгг 

Подлбжиши, им, у. pf 1) unterlegen, hen, corrumpo. . 

subjicio. 2) unterfhüren , subjicio, lig- Подмицање, n. Daê Uiteiegen, sub- 

na igni augendo. jectio. | 

Подложица, f. dim. Y, под бта. dne мипаши, ичем, у. пюре, darunter 

Подлокашн, лоче, V, pf. m. j. вода tien, submitto , subjicio. 

бријег, unterfrefjen, subterlambo. Подмјеравање, п. (Epu.) т) бав Abmefs 

Подљевање, n. (Еру.) dag Untergiefen, fen (wie viel еіп Gefäğ halte), emen- 

subterfusio. sio. 2) фаб Probieren, 99 ein Sefa 

Полљевати, ам, у. impf, (Bpr) untere Des gehörige Mağ halte, ехріогайо 

aicen , subterfundo, mensurae. 

Подмазати, ажем, у. pf. т) tnferfhmies  Нодмјераваши, ам, у. impf. (Ерп.) 1} 

теп, subterlino. 2) бећефеп, corgumpo абтеј јен у зеећег."2) Баз Mag probiez 

(pecunia, donis). ren „ explorare mensuram. 

Подмазивање, n. 1) Daê Unterfhmieren,  Подмјевитши „им, v. pf. (Еру.) 1) ab- 
sublitio. 2) Daê Beftehen, corruptio. mefjen und abwäĝen, emetior und ex- 

Подмазивати , зујем, v. impf. 1) цп: + "репдо. э)+фаё Mab oder Die Wage proz 
+егіфтіегеп, sublino. 2) beftehen, cor- bieren (prüfen), ехріего mensuram aub 
rumpo. | | libram. | 

Подмаћи (говорисе и подмакнуши), Подмјешивање, п. (Ерпц.) баё @їп{йцә 

макнем, у рЕ. darunter гйфеп, subdo. ern des Brotteigs , fermentatio, 
Подмеравање , п. (Рес. и, Срез vide Подмјешиваїпи, шујем, ү. impf. (Bpr. 
подмјеравање ји / Meru ry у einfëuern, fermento. 

Подмеравати, ам, (Реф, и ем.) vi- Подмукао, кла, ло, ђе  ф, ma- 
де подмјераваши. ; litiosus, subdolus: ~ 2 

Подмерити у ИМ (Реф. и ем.) vide Поднапитис "пијемсе у Сријем у 

noame pumindot р” Baun. и у Бан.) vide понапитисе, 
Подмессити, им, (Рес. и Ср.) vide Подне, n. (indecl) Mittag, meridies : 

{ Муре 3 подмијеситни rtk ernt © од подне до мрака; у по подне; 

Подмести, етем, у. pf. unterrühren, око подне. | 

subtermisceo. l Поднети , несем, (Рес, и м.) vide 
Поӧдметак, тка, m. Daê Шпѓес[едебоц, _ поднијети. teatme - 

quod subjicitur. ' Поднизати, ижем, V. рї. ите фпиїйгєп, 
Подметање , п. 1) рђав Unterlegen, sub- lineam subterduco. 

jectio. 2) das Berfhneiden (Jes Pfers Подиизивање, n. dag Berbrämen mit eis 
deg), castratio. ner Gonur (von Perlen, Dutaten), 

Подметање, n. Daê Unterrühren, sub- adjunctio lineae, limbi. 
termixtio. Подңизивати, зујем, у. impf. eine (Pers 

Подметати, үеһем, v. impf. 1) uns len, Dutfaten:,) Schnur unten anbrins 
terlegen, subjëğtio. 2) коња, Dag Pferd qen, subtexo limbum. 

оегіфпеіреп, castro equum. Подиијељи, несем, поднијо (подније- 
Подмстати , ам, у, impf. unterrühren ла, ло), у, pf. (Ерп.) а) unter епраб 

(die ©ирре ти Mehl), subtermisceo, bringen , praetendo, subtertendo, 2) ets 
Подметнути, нем, у. pf. з) unterlez fragen, tolero. 5) ако ши може полд-' 

qen, subjicio. 2) коња, фесфпе еп, ни]ети, wenn Du е5 (um diefen Preig) 
castro equum. geben fannft, si absque tuo detrimento» 

Подмешивање, п. Рес, и Срем.) vide potes ; ако ши вјера може подније- 

подмјешивање 4» orga эзе. mH, wenn e$ dein Glaube erlaubt (ри[е 
Подмешивати ‚ шујем ,„ (Pep. и Сррм.) det), si per fidem tuam licet. 

vide подмјешивати aias; ош оао. имсе, у. г. pf, Den Хор 
Подмијесити, им, у. pf. (Ерџ.) eins оці den Atm Тивеп, збрроцо capiti 

fäuern (den Brotteig), fermento. brachium 8 innitor brachið. 

Шодмиривање, ц. раб Gefriedigen, sa-  Подницаћ f. vide даска: ; 

шшшаспо. „Удовице, у AAH подмице ! = 
" 4 у... ж" ч 

Е 
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Подножит и, m. pl. под нитима оне 

‚ двије дашчице, ђе жене држе ноге 

me помичу њима ниши кад чу (die 

ейте). мањи 
Жолносиши, им, у. impf. 1) unter et- 

mwas tragen /+ркаеїепйо (Sub nares). 2) 

ertragen, fero, tolero. 3) не подноси 

ми вјера, erlauben, dulden, поп fert, 

non patitur. ) 

Подношење, п. 1) das Tragen unter —, 

praetensio. 2) das (гігадёп, toleratio. 

3) das Griauben, Gefhehen: laffen, per- 

12015510. 

З10добан, бна, но, (ст) darnad auês 

ерепо, ара, гандиф, qui apparet 

posse : 
„Има'л' maoro војске у Турака? 
„је л подобна да боја убије — 

Подобар, бра, ро, їо уетиф aut, sic 

satis bonus, (und јо vor alen Зенрогг 

tern, cf. по). 
Под 'бришисе, имсе, V-T. рї. einem gut 

werden , benignus бо in aliquem: 

„Већ ce синко подобрите paja — 

Подојити, им, у. pf. Die Grufi reihen, 

· ртаеђео mammam. ' 

 Подоштравање, n. dad Bufpigen von 

unten, acuminatio ab imo. 

Подоштраваши, ам, у. impf. H. п. ко- 

е, unten трен, cacumino ab imo. 

Подоштрити, им, у. Pf. н. п. колап, 

д ооп unten ји у ен, ргаеасцо ар imo, 

Подражување, п. 1) daS Reizen, итца- 
tio. 2) раб Neden, іасеѕ511ї0. 

Подраживаши, жујем, У. impf. reizen, 

ween, irrito, lacesso. 

Подражиши, им, у, pf. reizen, neden, 
irrito, lacesso. 

Подраниши, им, у. рї. Durk "еде auf 

ziehen, educo, (den Baum, das Kind, 
das Thier): i 

'Пддраниши, им, (у Српјему; у Б, 
и у Бан.) vids поранипи куне, 

"Подрањивање, п. Daê Grof Бой, 
са?1). ; 

·Подрањувати, њујем, у. impf. aufgies 

hen, educo. 

`Пбдрезатши, режем, у. pf. H. п. кош- 

ницу. unterfhneiden , subtercido. 

'Подрезивање , n. раз UnterfgngiDen 
subtersisio | 

ПодрезНваши, зујем, у. impf, цигега 

„ 

Подригивање, n. da duftopgi 
pfen, гасїаізо, 

|Подригиватисе, ryje ми се, у. r. impf. 
азо еп, rülyfen, rusto. 

'Подригнутисе, не ми се, у, т. pf. e$ 

Ril у 

fogt mir auf, 109) rüipie, ructo. 
Подријетло, u. (Epu ) Der Zuname, бағ 

ШШейдайй@, сосцощеп, 

{фи?ідеп, subtersciudo. WF PHA 

Подрећи, ечем, vide урећи 7 O 

Под | 582 

Нодриње, n. баё Sand längs der Drina, 
- regio circumdrinana , ambidrinana : 
‚Да би посло Чупића Стојана, 
„Чупић чува Мачву и Подриње — 
Подробац, nna, m. das ла бтоске, 

intrita : оставио подробац у чанку. 
Подробити, им, у. pf. einbrocfen , in- 

tero. сї. удробиши, 
Подруг, ш. апдег йай Mann grof, ses- 

quihomo (tam magnus, ut sesquialte= 
rum aequet); 10 гиф подруг ока, по- 
друг стошина и m. д. 

ПодруговнА, ш, der Sohn eines no- 
друг, filius sesquiviri. 

Подрум, m. 1) баё бтоае боб. tabula- 
tum infimum, (q. d. по друму? freng. 
rez de chaussée). 2) бег Keller, cella. 

Подрумски, ка, ко, Keller, cellarius., 
Подручје, n. Qand und Reute, worüber 

man zu befeblen þat, quod sub pote- 
state est: у његову подручју; „за 
свега подручја швога" (над Hann- 
јају коме у здравље). 

Подсад, m. Die rut, progenies, (meift 
alè Gheltwori : пасји подсаде). 

Подседлица, f. Die Dede unter Dem Gatz 
и tel, “ч (С фабгоф@е, stragulum, stratum. 
одсећи, сезем, (Ре © ide’ озом: (Porr E Срема) ШАШ. 
подсјећи, о) kéfa, 67е Elet 

Подсецање, х A Pec. и Срем.) vide nog- 
сијецање. зри лш уља Дате ЕФ 

Подсепати, ам; (Рес; и Сбем.) vide 
М УУ“ 2 - 7 

подсијецапи.‹ а valleys 

Подсијёцање, п. (Ерп.) das Unterhauen, 
SUGCI1S10. 

Подсијецаши, ам, у. impf. (Ерп,) uns 
есбомеп, succido. | 

Подсириши, им, ү, pf. ш. j. млијеко, 
laben, cogo (lac). 

Подсјећи, сијечем, v. pf. (Ерц.) unten 
abbauen, succido, 

Подсме, та. (Pec) vide подсмије. 
одсмєвање, п. (Рес. и Срем.) vide 
подсмијевање. 

Подсмеватисе , амсе, (Рес. и Срем.) 
vide подсмијевашисе р х= lg њи 

Подсме), m. (Срем.\} Daê Saber бег 
Подсмије, m. (Ёрп.) [егїраё, risus, de- 

T1510. 

Подсмијевање, n, das Зи$афеп, de- 
1510. 

Подсмијеватисе, амсе, ү, r. impf. 
(ЕЁрт.) коме, чему, einen ашд[абеп, 
morüber laden, derideo , rideo. 

Подуватање, п. das Greifen yon unz 
ten, apprehensio e parte inferiori. 

Подувашаши, ам, v. impf. yon unte 
angreifen, prebendo а parte ІрЃегіогі. 

Подувати, ам, ү. рї, ein wenig Шајеп, 
5а о. ; 

Подуватити, им, у. рё yon niten айз 
fajfen, subterprehendo. 

1 
~ 
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Подуваћање, n. Daê Anfaffen von unten, 
` subterprehensio. vide подувашање. 
Подуваһати, ам, у. impi. von unten 

antaen, subterprehenso. 
Подувирање, n. Daê Фегашћовфеп, sube 

Јеуапо, 
Подувирати, рем, у. impf. yon unten 

berauf Побеп, sublevo. 
Подуврсти, рем, подувръо, (Рес, и 
Срем.) vide подувријети. 

Подувријети, рем, подувръо, у. pf. 
(Ерп.) von unten þetauf jioĝen, sub- 
levo. i 

Подударање, п. Daê Uebereinĝtimmen , 
consensus. 

Под дараписе, амсе , у. r, impf. über- 
Подударитисе, имсе, у. r. pf. ў eins 

fomimen, conyenit mihi сат aliquo de 

те: не може ћуд да нам се поду- 
дари. 

Подужице, f. рі. Ееіпе Sgulden, pe- 
cunjola debita. 

Подунавац, вца, m. einer yon поду- 
навље, circumistranûs. 

Подунёавка, f. eine von подунавље, cir- 
cumdauubiana. 

Подунавл»анин, m. vide подунавац. 

Под 'навље, и. dag Land längs der Dos 
“iau pegia cirecumistrana, , 

Подунёвскӣ, Ka, во, 1) VON подунав- 
ље, crcumistranus. 2) аду. паф irf 
Der подунавци, тоге circumdanubia- 
пег. А ъз 

Полупираъе, n. dag Unterftügen, ful- 
tura, зи бо. | 

Полупирати, рем, у. impf. unterftüs 
gen - suffulcio. 

Toayzipâs, m. 1) der unterftügt, suful- 
їог. 2) vide подупораь.#> мо“ 

Подуплаша , f. vide потилан у рањени“ 
Подуплатиути , им, vide потлаши- 

m HL. АА 

Подупдрањ, рња, m. Ме Све, ful-, 
erum. 

Подупрсти, рем, подупръо, (Рес. и 
Срем.) vide подупријети. 

Под постисе, ремсе, подупръосе 
(Рес. и Срем.) vide подупријегнсе. 

Под “пријети, рем, подупрђо, у. pf. 
(Epu.) unterfügen, sullulcio. 

Подупријетисе, ремсе, подупрђосе, 

v. т. pf. (Epu) fih fügen, ivnitor. 

Под uje, п. Gabe um der Seele willen, 
quod datnr эго animae salute: 

| 

„Дадоше ми Шарца од подушја — 
Пођачитисе, имсе, у. г. pf: ein Student 

werden , fio discipulus , scholasticus, 

Пожалити, им, у. pf. bedauern, {Фф 
eid {ерп Гаеп, poenitet ше. 

Пожар, m. дег Waldbrand, flagrantia , 

ardor silvae spounte aut forte fortuna 

incensae, 
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Пожаревац, вца, m, Stadt in Serbien, 
am rechten Ufer Der Morawa (verhunşt : 
Daê berühmte Paffaromwig), 

Пожаревачка, ка, ко, Paffarowiger. 
Пожаревчанин , ла. човек из Momas 

РУКА плаву те 
Пожариши, им, vide запожарити. 
Пожега, f. 1) Stadt in Детка. 2) in 

Olavonien. | 
Пожеглица, f. vide погорелица. . 
Пожелети , лим, у. pf. (Рес.) [гасен 
Пожелити, им, у. pf. (Срем.) p fih’ {ей 
Пожељети , лим, у. рё (Ерц.)} nen nåd 

efma, concupisco. 
Пожети, жањем, у. рї. абјфпе еп (Ges 

treide), demeto, и | 
Пожећи, ежем, ү. pf. з) verbrennen, 

їп Brand есеп, incendo. 2) nomera 
ме риба, þat mir Durf осгисјафё, 
sitım movit. 

Пожешнӣ, ка, ко, Yon Пожега. 
Пожешкиња, Ё тт. j. шљива, die детобђи 

liche Зе фее, woraus der Зоре еп» 
Branntwein gebrannt іх), pru- 
num vulgare, 

Поживети, вим, у. pf. (Рес.ју (їп Rus 
Пожвити , рим, у. pf. Cpem JS ђе ипо 
Поживљети, вим, у.рѓ. (Ёрц.)} Frieden) 

verleben, transigo (leniter) аеуши. 
Псжњети , ем, vide пожети. 1 
Пожун, т, Presburg, Розошшт, Mo- 

iy нап (nga), човен из Пожуна. По- 
жунвиња, жена из Пожуна. Пожун= 
сви, ка, ко, оой Пожун. 

Позабитти , бијем, у. pf. 
А: По што је mo? — | | 
Б. Позабити и по (etn 06{сёнее Сраб 
von tinem, Der den Preig einer gefaufs 
fen Gade niht fagen will). 

Позаборавити, им, у. pf. ein wenig verə 
geffen, paululum obliviscor. 
озаборављати, ам, у. pf. nah einans 

У Хел оегдејіеп, obliviscor از у 
озаимање, п. vide узаимањб от 

Позаимати, ayı (и лозаимљем), | 
узаимати.« (оо оче 

Позајарити Хим / у. pf. „Оди chano 
да позајаримо : тириписка y памук 
зеза, свака трга мога,” lûft die 
Uunefdote den зіпзатіјфеп Haufirer 
уоефениНа rufen, ftatt ебра : оди сна- 
шо да пазаримо: тлириплика , NA- 
мука (зелена ?) и свакога трга 
оў пиг у им, vide узајмити „у 
озан, зна, но, fpät, tardus (gery: 
Позна Ђепа, готове сироте: 

Позбацаши, ам, у. pt. nań der Reihe 
_ þinabwerfen, dejicio aliud ex alio. _ 
Позвати , зовем, у. pf, rufen, einladen, 

voco. А x 

Позвекивање, u. Dag Crflingen, soni- 
tus, tinnitus, 
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'Позвећиваши, кујем, у. impf. еги: 
aen, persono: 

„Позвекују тпоке на Ђиласу — 
Поздер, т. die афери Шеги, festucu- 

lae lini. 

Моздерна, f. eine бабр ег, festu- 
cula Наг, 

Поздрав, та. Der Gru, salus, salutatio. 
Поздравит, им, у. pf. grüffen, беди 

fen, заћцо. 
Позлрављање. п. dag Griffen, salu- 

tatio. 

Поздрављаши, ам, у. impf. begrüffen, 
salutare. 

Поздравље, n. vide поздрав. 
Позеленетши, ним, у. pf. (Рес.)} grün 
Позеленити, им, у, рё, (Cpem-)S wers 
Позелењети, ним, у. pf. (Ерп)ј den, 

viresco. 
Позепсти, бу, у, pf- н. п. шљиве, 

ораси, nah Der Reihe erfrieren, ge- 
la perire. 

Позивање, n. баё Ginladen, їпүйайо, 
уосало ad ссепат. 

сАМабеп, voco ад coenam. 
Позлата, f. Dié Bergoldung, inauratio. 
Позлашиши, им, у. pf. vergolden, in- 

auro, deauro. 

Позлаћивање, n. 
auratio, 

Позлаћиваши, ћујем, у. impf. vergols 
Derr, 1папго. 

Познавање, n. daS Kennen, cognitio. 
Познаваши, најем, у. impf. fennen, 

novi. 

Познан, m. WManngname , nomen viri. 
Познана, f. $ганеппате, nomen femi- 

nae, 

Познанук , m. der Betannte, notus, fa- 
miliaris. 

Познаница, f. die Befanute, nota, fe- 
mina famiharis, 

„„Познанстшво, n. бе Befanntfhaft, fa- 
. miìiliaritas , usus. 

|Познаши, ам, у. pf tennen, nosse, 
Познапцсе, әмсе, у. рї. einander tens 

пей, АТС: sumus. | 

tarde. 

Dag Bergolden, ing 

Позно, fpät, sero, EA 
Шоздбаши, бљем, v. ре. (#бепет), ац 

effen, comedo: позобале тице гроњ- 
Бе, кокоши жишо, коњи зоб; 
„Сви су коњи зоппу позобали, 

п" „А мој доро није ни шакнуо — 
Попгрёвање, п. Daê Auftanzen, Hüpfen 

vor greude, exsultatio. 
E ам, ү. impf. hüpfen, виј= 

tangen, exalto, gestio. 

Понграти, ам, v. pf, ein wenig tangen, 
exsulto раша итп. 

Похграшисе, амсе, v. r. pf. ein wenig 
fpielen, 1440 paululum, 

Позиваши , ам (и позивљему, у. impf. 

Б E 

Појевшинити, 
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Поисвати, иштем, 
de побискати. 

Похскашисе, иштемсе, (у Сријему) 
vide побискашисе. 

Поитшети, тим, у. pf. (Рес.)} eilen, 
Поитиши, им, у. pf. (Cpem.) fih in 
Поићеши, итим, у. рї, (Ерп.)) Eile fe- 

ben, propero. 
Пб]ааши, јашем, v. pf. коње, ап ет 

(aufs Pferd), сопвсепдего equos : 
„Кад појашу вране воње, 
„А припашу бришке сабље — 

Појавити, им, у. рё пабјосфеп, ап{йЁ+ 
геп (Die бегде), duco gregem, praeco 
gregi: 

(y Cpujemy) vi- 

` „Мајка Мару иза горе звала: 
„Ајде Маро, и појави стадо — 
Појавишисе, имсе, ү. т. pf. fh offen- 

Daren, fidh zeigen, аррагео: по]ави- 
ла се куга. 

Појамчити, им, у, pf. nah der Reihe 
gur Bürgfhafi auffordern, facio esse 
sponsorem alium ex alio. 

појање, п, dag Gingen (in Der 60), 
cantus (чп ecclesia). 

Појас, m. дег Gürtel, cingulum, тона, 
По]асасш, та, то, Giürtel <, ас ке, 

lineam а Бат КА 
Појасина, f. augm. 
Појасић, m. dim. 
Појасица, f. појасаста Kosa, eine де 

ftreifte 31де, capella zonata. 

Појата, f. (по Еро.) 1) der Stall, stabu- 
lum, 2) bie Rammer , сопс!ауе: 
„Да од Ibera бијел двор мирише, 
„И појата Бе Омербег спава — 

Појаши, појем, у. impf 1) fingen (it 
der Kirche), canto (in ecclesia). 2) vide 
пјеваши, али се врло ријетко. чује, 
и шо само у пјесмама , н. п. 

„Од погаче дупе плаче, 
„А од проје дупе поје — 

Појати, јашем, vide појаати. 
Појац, појца, m. der беђифе Sanger 

(їп. Der ЗИгфе), cantor egregius. 
Појебаши, бем, у, рї. confuiuere unam 

ех alia, 

Појебљив, ва, во, (obscoena vox) quae 
amat futui. 

ly. по]ас. 

ни, у. рї. wohlfeil Werz 
беп, viliori pretio vendi, 

'Појездити, им, v. pf. (стт) auffife 
daherreiten, equos conscendisse ; 

„Појездиште. иљада свашова — 
Појсње, Ti. Dag Зтайѓеп, ргаебио potus, 
Појепсти, јебем, vide појебати. 
Појести, једем, у. pf: 1) vide изјес- 

ши. 2) еіп wenig effer, paululum mara. 
duco. 

Појефтинитши, им, vide појевтинити, ` 
Појиши, им, у. impi . {тёп еп, ртаећеа. 

potum, 
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Појурити, им, у. pf. in idie Slut 
treiben, fago, in Їагапт ако, 

Појутарје, n. први дан по крсном 
имену (други дан крсног имена), 
der уреџе Zag des крсно име, dies 
secundus festus sancto familiari. 

Показати, ажем, у. рї. eigen, mon- 
stro , ostendo. 

Показашисе, кажемсе, у, г. рї, {1% 
blicfen laffen, fih eigen, ostende- 
re se. 

Поћазивање, n. Dag Zeigen, ostensio. 
Показиваши, зујем, у. impf. zeigen, 

озђеш5о. 

Повајати, јем, у. pf. кога, или што, 
einen сафен , ulcisci aliquem aut ali- 
quid. 

Покајатисе, јемсе, у. r. р, ије 
рип, бегенеп, poenitentiam ago, 

Покалдрмити, им, V. ipf. рйайегп, 
sterno (viam), 

Покапати, пљем, у. pf. 1) anträunfeln, 
beträufeln , stillatim conspergo. 2) бег 
trûufelf merden, conspergi stillatim : 
покапала алина крви. ; 

Покараши, ам, у. рї. 1) ein тета аид: 
фебеп, (апватетеп), objurgare ali- 
дчапішот. 2) покарао га Бог, оке 
bat ihn geftraft, reprehendit illum 
deus. | 

Покаратисе, амсе, у. г. pf. {ih aus- 
fheiten ‚ h zettragen, jurgio invicem 
ѕе excipere. 

Покасати, ам, у. рё, ein wenig traben, 
tolutim coepi incedere, 

Покаскиваье, р, Das Untraypen, in- 
cessus equi. а 

Покаскиватши, кујем, у. impf. anfans 
gen ји trappen, iucipio 1аседеге (де 
equo). 

Покварити, им, у. pf. verderben, bez 
fhädigen, corrumpo, а гауо. 

Поквасиши, им, у. pf. бепебец, hu- 
mecto. 

Покивање, n. Daê Beflopfen (j. B. 
Dengeln der Сбепје), pulsatio. 

Покивати, ам, v. impf. н. н, косу, 
т. j. отқиваши, 6 ор{еп, pulso 
(сотриџро), 

Покпдати, ам, у. pf. 1) јесте ен, dis ; 

гитаро. 2) perabreifen, detraho. 3) Ko- 
шару, аиёшіћеп, expurgo (ejecto ster- 
core), 

Понидатисе, дамосе, v. r. pf. од смија, 
vot #афеп berften, rumpimur risu, 

Повилавити , им, у. pf. nah der Reihe 
einen гиф (Qeibfhaden) verurfahen , 
hernias concilio. 

Покилавитисе , имосе, у. т. pf. паф 
der Међе Bride befommen, hernias 
gibi сепсе аге, 
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Покипети , пи, у. pf. (Рес.) пветаше 
Покитити, пи, у. pf. (Срем.)5 fen, re- 
Повилъетпту, пи, у, pf (Epu.)j dundo ̀ 

(лонац und млијеко) 
Покиснуши, нем, покисао (и пови- 

снуо), у. рї. beregnet werden, річуіа. 
humector. 

Покладе, f. pl. н. п, Бијеле, Месне 
Божитње , Петрове, Госпођине, 
Аранђелове и m. д. дес Зад vor der 
Safte, (ме Хо пафе +), һассһапаНа? 

Покладовање, п. даб покладе: А 
actio bacchanalium. , 

Покладовати, дујем, у. impf. tno рё. 
Зайнаф; уеду agere ђассћапаћа. 

Поклањіње, р. 1) d8 Фетфецавн, incli- 
natio. 2) баё СО фсивеп, donatio, 

Повлањати , aM, у. impf. коме што, 
{фецЁеп, Үү, 

Повлањатисе, амсе,- у, т, „impi. fid 
verbeugen, verneigen, inclinati, 

Поклапање, n. das Zudeden, opertus, 
opertura, 

Поклаіпати, ам, v. impf. andeden, ope- 
rio. 

Пбвлаши, кољем, V. pf. jufammens 
(а а дгеп , macto апат ex alio. 

ПСвлашисе, кољемсе, V, г. pf. raus 
Тең. TINO 

Поклевнути, нем, у. pf. Nied erfnien, 
їп genua procumbo, 

Поклепаши, пљем, у. рї. н. п. сјени: 
ру, мотику, МЕ бело. madhen. und 
{фаг{еп, candefactum асно, 

Поклецивање, n. раб Уіебесёціеп,. pro- 
lapsio in genua, 

Поқлецивати, цујем, ү. impf, niedens | 
Entien, procumbo in genua. 

Повлизнути, нем, у. рї. 
Поклизнутисе, немсе, у. r. pf j ten, labi 

(loco Јађилсо), | 
Покликнули(говортсе и поклићи),нем, 

v. pf. auêtufen, Ёгсіјсфеп, ехсјато, 
Поклбн, m. 1) dag ефесЕе, donum, 
Поклону се у очи не гледа (19820- 
њено) се кобили у зубе не гледа). 
2) die Berbeugung, inclinatio: вала 
брате , поклон имамо; поздрав и 
поклон; поклон до црне земне з 

„Обрнисе, поклонисе , 
„Поклон домаћину — 
Поклонити, им, у. рї, (фелћен, dono, 

| 

Поклонитисе , имсе, у, г. рї. fi yere 
bengen, verneigen, inclidor, 

Понлоњање, n. vide поклањање. 

Повлољати, ам, vidë поклањали. 
Поклоњатисве, амсе, vide поклања» 

тисе. ) { Е 
Поклопац, пуца, m. vide завлопап. | 
ПоклОпити, им, у. pf. зиђефец, орегіо, | 
Повлолитисе , имсе, у. r. pf. fih {НП 

binducten, conguinisco remitto membra, | 

auêaleiz | 
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"Поклопнина, f. ч der Dedel, oper- 
culum : 

„Од копља ши градили носила, 
„А од штита гробу повлопнице — 

ЗДовњишки , аду, wie её in ©йфегпи ift 
(0. i. а аі), lingua librorum (ec. 
clesiasticorum). 

Пововати, кујем; у. pf. 1) beffopfen , 
pulso, compungo, 2) nah einander 
fhmieden, cudo aliud ex alio. 

Жокбј, ш, Ме Ruhe, requies. 
му души покој да! 

окон, на, но, Der yerftorbene, felis 
де, defunctus. 

Покондиришисе, имсе, ¥, r. pf. Beder 
werden, бо росојип, іп dem Sprig: 
10016: Haa се тиква покондири, 
wenn бег Geringe ein Herr wird — 

Жоконеипи, ам. у. pf, 1) паф der Reis 
þe begraben, composui omnes. 2) nah 
Der Reihe ausgraben , effodio unum 
ex alio: н. п. покопао сву репу, 
мру 5) ein wenig graben, paulu- 
um fodio. 

Покопица, f. баё zweite Graben des 
95 еіпбегд8, fossio vineae secunda, 

Покер, m, 1) der Tadel, gerechte жол 
würfe, oppřobrium : 

„Од Бога је велика rpujoma, 
„А од људи повор и срамота —= 

2)ein Menih, Der jum Borwurfe gereibt, 
opprobrium : мучи покоре један ! 

Бог да 

 Покоравање, n, Daê Unterwerfen, Uns 
tertyänigs тафеп, subjectio. 

Покораваши, ам, у. impf. зи Paaren 
treiben, unterwerfen, sub potestatem 
redigo, 

Покбран, ра, но, деђомат „ obedi» 
ens. Покорну главу сабља не си- 

„јече (fo Бос man её, mit dem @сеп{.). 
Покоризмић, т, (von quaresima ?) оно 

вријеме између васврсевија и Ђур- 
Ђева дне: колико има ове године 
покоризмића? кад Ђурђев дан Oy- 
де у очи васкрсенија, онда повориз- 
muha нема ни мало. 

Покбрити, им, у. Pf. unterwerfen sub | 
potestatem redigo, 

Поворност, f. die UntermürfigEeit, Der 
Geporfam , obedientia. 

Поковипш, им, v. pf. dbmåben, demeto. 
Покрађа, f. Der Diebftahl , furtum. 
Покрај, neben, längs, јахта : прође no- 

крај мене; покрај воде и ш. д. 

· Покрајац, айда, WA КОЙ МАР по» 
° ‘men. viri. 

Покрајина, С и етді AVA 
»Чадор пење Краљевићу Марко 
„На Арапској љушој покрајини — 

Покрасти, радем, v. pf. 1) маф der 
Reihe fteblen, furor aliud ех alio. 2) фе: 
fteplen, alicui furor. 
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Поврдтав, mka, ко, међ би, 
breviusculus. 

Поврашиши, им, у. pf. fürzer maen, 
yerfürzen, abfürzen , decurto. 

Покраћивање, n. Daê Abfürzen, Чесиг-. 
tatio. 

Покраћивати , ћујем , у. impf. abfüre 
еп, decurto; brevius reddo. 

Покренуши, нем, у. pf. тйфеп, mo- 
veo. 

Покретање, n. 028 Bewegen, commo- 
tió. 

Покрёташи, рећем, у, impf. bewegen, 
commoveo. 

Покривање, п. Daê 95ерефеп, conte- 
ctio. 

Покривати, ам, v. impf. bededen, con-, 
tego. 

Повриватисе, амсе, v. г. impf. fi. 
ререфеп, coutego caput. 

Покривач, m, die Dede, ш 5їга- 
gulum. 

Покривача, f. поњава, што се по- 

крива њоме, eine Фовепдебе, Stra- 
‚ gulum rusticius. 
Пдврижак, шка, m. (у Јадру) ein Fef 

um den Спасов дан, das aber, nur 
Dem Bolle befannt, niht im Kalender 
Йер, dies festus circa ascensionem doe 
01101, 

Покрити, ријем, у. pf. Верефеп, cona, 
tego. 

Покритисе, ријемсе, у. т. pf. fih bes 
бейбей, contego caput. 

Покров, ап. die Qeihendede, Das Leis 
hentuh, pannus funebris. 

Покровац (повровац), вца, m. eine (вође. 8 

harene) Pferdedede, stragulum ad оре- 
riendum equum. 

Покровчина, augm, Y. покровац. 
Повровчић, т. Дш о. покровац. · 
Повројити, им, у. pf. (Kleider) зиіфпеі= 

Den und Magen, conficio vestem. | 
Покврбпиши, им, у. pf. befprengen, 

сопзрегао, aspergo. 
Покрпиши, им, у. рї. fliden, reparo y 

resarcio. 

Покрпишисе, имсе, +. r, pf, fih ји» 
fammenfliden ‚ resarciri. 

Поврстити , им, у. pf. ут Chriften 
matheu, (К ин теддо. 

МА не имсе, у. г. рё, ein 
(РЕ merden, fio christianus. 

Површиши, им, у, pf. gufammen$res 
hen, confringo. 

:„„Мовкрштенӣк, ш. vide површтеак, 
У Површтеница, f. eime, Die fih taufen 

Таен, proselyta Christiana. 
Покрштењан, m. Der fidh bat taufen 

laffen, proselytus Christianus. ? 
Покудитши, им, у. pf, tadeln, уНпрего. 

Повуњитисе, имсе , ү, r. pf. реп opf 

Ре EREE 
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бапдеп laffen, demitto сариї,. auri- 
culas. ч: 

Покупити, им, у. рё auffammeln, col- 
ligo, lego | 

Покупишисе, имсе, у, т. рё fih gus 
fammengieben , contrahi, | 

Покуповаши, пујем, у. рї. auffaufen, 
соето, 

Покурац, рца, m. „Оди снашо сједи 
на покурца мога” (мјесто на по- 
кровац), СЁ. позајарити. 

Покурјачети, им, у. pf. zum Wolfe 
majen, Таста esse Јаршт, | 

Покур}ачишисе, имсе, у. 
Wolfe wmerdén, бо lupus. 

Пскуће, n. as Hausgeräth, supel- 
Повућстшво, n f lex. АС 

`Покуцавање, u. das ліф адеп, Klo- 
přeliv, ршзаџо. ја 

Покуцаваши , ам, у. impf. ап{фЇадеп, 
flopfen, pulsare. 

Покупаши, ам, v. pf. 1) обруче, Die 
Reife ein wenig feftet anfdlagen, pul- 
sando firmo, 2) сіп wenig Норјеп, pul- 
so paululum. 

Покуцкивање, n. dim, y. покуцавање. 
Покуцкиващи, кујем, dim: y. покуца- 

ваши. Ж; 
Пола, f. die Hälfte, dimidium: пола 

мени, пола теби, halb mir, halb Dir, 
Пола, f. hyp. y. Полексија. 
Полагано , fadte, leniter, paulatim, 
Полагање, n. 1) баё Bortegén (des Guts 

ter), praebitıo (pabuli). 2) дав Федеп, 
positio. 3) das Сре еп mit einem eins 
igen Qöffel, usus commaünis unius tan- 

г. pf. зит 

tum cochlearis ad manduzandum. 4) 
баё Ablegen, Ubfenfen, propagatio. 

Полагати, лажем, у. impf. 1) nieder: 
legen, ponere in terra. з) dem ‘Biebe 
Jutter vorlegen, praebeo pabulum. 5) 
лозу у винограду, einen Zweig абгег 
gen, Gbfenfehk, propago, 

Полагаши, ажем, у, pf. 1) ein wenig 
(идеп, mentior paululum, 2) паф(идеп, 
mentior post (secuudum) aliquem, 

Полагатисе, лажемсе, у. r. иарЁ, mif 
einem Qöffel effen, апо tantum coche 
leari manducant alius post alium. 

Полагиваље, n. Dûê ОтафЇйдеп, тепе 
dacium post (secundum) alium. 

Полагивати, гујем ‚ У. impf. пафГћаеп, 
јауо mentıentem : један лаже, други 
полагује. 

Полажа , fu. m, (im plur. nur f.) der 
Rahlüaner, adjutor mendacis: са, 

-стала се лажа и полажа, 
Полажај, т. УВеђплафивреиф, saluta- 

tatio die natali Christi: 
Полажајник, m, Der егте Бети ber zu 
WeipaaHten, qui primus ad aliquem 
ipyisit die natali Christi, Полажајни- 
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ва обично уљу | (зашто неки Tas 
тлају да с њега Могу бити срећни, | 
или несрећни, оне цијеле године) и 
зовну (прије Божића на неколика 
дана), или држе једнога сваке гоз 
дине. Полажајник понесе у рукави- 
ци жиша, па кад назове с врата 

ристос се роди, онда посне из 
руке жишом по кући (а из куће ко 
поспе њега,и одговори му; ваис- 
пину роди); па онда скреше 
бадњање, т. ј. узме вашраљ, па 
удара њимеу бадњаке ђе горе (да 
скачу варнице) говорећи: оволи- 
ко говеда, оволико коња, 
оволико коза, оволико ова- 
ца, оволико крманка, оволи- 
ко кошница, оволико среће и 
напрешка и ш. д. потом разгр- 

не пепео накрај огњишша и Mene 
не oHe неколике паре, или у крупно 
какав новац (како који може) ;5е- 
који донесе и повјесмо ше превје- 
си преко враша. Кад га посаде ше 
сједе, онда га жене огрну губером | 
или поњавом : да им се ваша дебео 
скоруп. Пошто му даду ше зало- 
жи што и напјесе ракије, онда 
omage својој кући, па дође oneng 
послије ручка, ше га часте и поје 
до мрава; доста пуша га огоје ше 
се н побљује (и кажу да је то добрб). 
Кад већ пође кући, онда га дарују; 
m. j. даду му мараму, или чарапе, 
или назувице, и колач. Ма 

Полажајников, ва, во, 068 полажај- 
ник, primi salutatoris. ; 

Полажење, n. з) Daê Befuhen, visitatio, 
salutatio domestica. 2) daS Abreifen z 
profectio. T 

Полазаћ, ска, т, Die AUbreife, profectio. 
Полазиши, им, v. impf 1) абет; 

proficiscor. 2) кога, бејифеп, inviso 
(понајвише на божић). Na 

Полазитисе , имсе, у, т. impf, с ким, 
einander- фејифеп, salutari invicem. ` 

Полазник. m. vide полажајник. 
Полазников, ва, BO, ђе8 полазник, 

salutatoris: › 
Полако, vide полагано. 
Полакомитисе, имсе, у. т. pf, на 

што, heftige Begierde паф etwas бет 
tommen, þabfüdtig werden, concupisco 
(befpnders паф Geld). 

Полегатши , ежемо, же, и Срем ү} 
© уде полијегати ај epy гу уф» 

aTa ИША Поледитисе, исе у, È р 
(eifig werden), glacior,'fit glacies lu- 
brica. к? 

Поледица , f: dag Ofatreiê ; glacies lu- 
brica. ‚баа à 

Полеђима, f, рад епи (орт Kiei 



۱ A 
Полбван, 

595 Пол’ 

де, Thierbalge, im Федепјаве Deg 
аис), pars dorsalis. 

Полбжака, f. Kufuruzbrot, Вав au Hans 
де im Badofen gelegen, panis е zea 
nimis dių coetus. 0 

Полежапи, жим, у. pf- ёп wenig lies 
` gen, paululum cubo. 
Полскси]а,&. Srausnname, потер feminae. 
Полетање, ш Ред. и мар yidg по» 
‚ лијетање ма > | 2 $ 
Horemâp, m, Косет (Кадет) Boz 
о ч „puan m:f ас], avis ай vo- 
E E EA а 
Полетатши , ећам, (Вес. и Срем.) vide 
| и е ааыр ы | و 
Полетети, шим, РА рї. (Вес.) fiez 
Полетити, им, у. pf. (Срем.) деп, 
Полећети , semam, у. pf. (Epig.)J volo. 

` Полећи, лежем (и полегнем), ү, рї. 
f® legen, sterni, iaclinari: 
„Шеница му по долу полегла — > 

Полешкивање, п. dag oitmalige ties 
deriegen , intercubatio. 

Полешкиваши, кујем, у нар!. fidyoft 
шефе еден „Апрвестађо 

Поливање , “f. «Б е мољевање, 
Поливати, ам, (Сре: Г.) vidé пољеватши. 
Полизати, ижем, у. рї, 1) ‘еіп тетд 

leen, аћапап ша lambo. 2) дап; абз 
le Teden , дећатађо, 

"Полијегаши , 'ежемо, v pf. (Ерп.) nah 
дег Reihe iD legen , cubitum во alius 

пе ехсаћо; ` 

Полијелеј, їп. (тоћоећао») бег Rronleugo 
` fet, lychnuchus, polyelaenm, 
Полијешање, n. (Ерц.) das Fliegen, vo- 

` Јано, volatus. 
Полијешати, ећем, у. impf. (Epi.) 
fliegen, volito, ` 

Полипсати, пшемо, v. рї. nah einan: 
дег umfommen (von Thieren), intereo 
unus ех ' 

Политати , M, у. рї. обпибе февеп , 
сопсасо tenui. stercore, ; 

Полиши, anjem, v. pf. бедјефси, per- 
fundos |, ; 

Полић, m, ein Mag (ein ба! бев Сере 
ба ено), hemina, > | 

Полипа, f Die барые, taenia (in pa- # А 

з: тїеіе)-? 

Полица, f. 1) dim. 9. пола. 2) Der edz 
_ {Ф@1бгїє{, Der ее, 5уастарћа, 
Поличица, f. з) дїт. 9. полица. 2) Daê 

` Hafpelbrethen, Weifbreten , аззегси= 
` 

lus rhombi, ` 
і : вна, но, Halb араетадеп, 

` attritus : Мо у 
„Ни издвори KOWA ни оружја, 
„Ни доламе нове ни половне == - 

Половаче, ema, п. ein бабеооп einem 
` halben Cimer (половину акова), ca- 
dus dimidiae amphorae, ОЧУЛ е аш 
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Половина, f. Ме да се, dimidium, vide 
пола. | 

Половити, им, у. impf. 1) von пола, 
° þalbiren, їй дер ренеп, dimidiare. 2) 

von ловим, зијапипеп fangen (auf deë 
Jagd), ad unum omnes- capio, 

Половљење, n. DaS даб и, dimidiatio. 
Половница, f, dié Halbfeudht (Weizen mit 

Rogen gemengt, Trainifh соржица), 
triticum mixtum secali. 

Полог, т. јаје, wmo се остаавља на 
гнијезду, да би вокош опет сније = 
ла onhe, Daê unferlegte Gy, damit 
die Henne Dort lege, ovum subjectum 
gallinae positurae. | 

Положај, ш. Der Dieb Def unterlegten 
Gyer, ovorum suppositorum fur, 

Полоҗара, f. Die Diebinn (5. ©. ün- 
din) unterleater (рег, (canis) quae fue 
ratur. oya supposita, ; 

Положиши, им, v. рї. з) niederlegen, 
pono humi, 2) utter vorlegen, prae- 
beo pabulum. 5) лозу, einen Zweig a02 
legen, propago, | 

gs, Положишисе , имсе, Y. г: рї, fih legen, 
inclinari. 

Положница, f. der- Ableger (von der 
Rebe), propago, 

Полдкати, очем, у. pf. див Шијеи, 
absorbere (wie Der Hund, Die Kage). 

Поломити, им, v. рї. зесбтефеп, ster- 
no „ confringo : поломио вјетар шу- 
му; поломили копља и MiV A. 

Полошке, liegend, ut ]асеаї. 
„Полуга, t. ме Stange (von 5015 oder 

Wetal), palanga, vectis: ; 
Полугрошница, f Münze, von einem 

þalben Piaker (грош), monetae genus. 
Полудети , дим, у. рї. eel) иде |фђ, 
Полудити, им, у. pf. (Срем.) ыша те 
Полуђети , дим, у. pf. (Ёрц.)} nig werz 

Der, mente сарі, | 
Полужити, им, у. рё н.п. кошуље, 

пређу, (апдеп , lixivio lavo. 
Полуњитисе, имсе, у, г. pf. finfter yor 

fid hbinfehen, охоро sum. 
Полуова, f. ein Map (eine halbe ока 

; hattend), mensura dimidiae окае. 
Полупати у ам, у. рї. 1) етїфЇадеп, 
сона о, сопїгїпго. 2) ein wenig 0102 

деп, pulso paululum. 
Полўпатисе, амсе, у. г. рё полупали 

` сеСрбљис Турцима, baben fid) дерги- 
gelt (im Фејеф(се), pulsarunt se invi- 
cem (in pugna). 

`Полушан, па, der nur halb einem Bolts: 
` Ватт angehört (weil Bater oder Muta 

ter nit davon ift), ein Mulatte , paz 
tre aut matre barbara natus. * 

Пољак, m. 1) SeDmûgğter, custos agro- 
mam. 2) eine Art Kranfheit, morbi ges 
nus, 3) der Pole, Polonus. Ка 
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Пољана, f. Ме Ebene, planities. 
Пољаница, dim. y. пољана. 
Шозлаһьнце, f. pl. Ort in der Шрна pu- 

jera. 
Пољачина, f. vide паљак 2. 
Пӧље, n. 1) das Feld, campus. 2) на 

поље! hinaus, ѓогаѕ ; на пољу, Draus 
fer, fors; с поља, ооп Òrauĝen, foris. 
5) ћера ме на поље, папе (um die 
Rorhcurft ҳи verridten); fo aud mitten 
пи а е oder Felde, отишао на поље. 

Пољевање, п. (Ерц. das Федфефеп, 
рег1и510. 

Пољевати, ам, у. impf. (Ерц.) begies 
fen , бе фи ен, ремипдо. 

Пољевачина, f. они новци, што дају 
сватови млади, кад им пољева 
ше се умивају. сї. женидба. 

Пољгце, п. dim. 9. поље. 
Пољвиња, f. Ме Polin, Polona. 
Пољска, f. Polien, Polonia. 
Пољски, ва, во, н. п. рад, 

$@10=, campestris , rusticus, 
Пољекӣ, ка, ко, з) polnifh, poloricus. 

2) айу. ро{пїїф, ро1ошсе, 
Пољубац, unga, m. der Ruß, osculum. 
Пољубити, им, v. pf. einmal Буби, 

,  osculor, 

Пољубитисе , имсе, v. т. pf. fid Бијен, 
exoscvlari se invicem. 

Помагајте (мјесто помажише!)! ruft 
man, wenn grofe Noth ift, $. B. Хаи: 
ber, Fener, Ueberfhwemmung, vox 
implorantis auxilium. 

Помагања , f. dag Rufen um Hülfe, au- 
xilii imploratio: стоји га помагања. 

Помагање, п. 1) Dag Helfen, адјитеп- 
tum. 2) Daê Rufen ит Hülfe, раё Hülfs- 
деїфгеї, auxilii imploratio, 
омагаши, мажем, у. impf. 1) þelfen, 
auxilium fero. 2) um Hülfe rufen (по- 
магајте rufen), auxiliam imploro, 

Помагач, m. der Gehülfe, Helfer, ad- 
utor. 

Помазати, мажем, у. pf. falben , ungo. 
Помазивање, п, раб ©а]беп, unctio, 
Помазивати, зујем, у. impf. falben, 

ungo, 
Помајна, f. die Waplmutter, quae ma- 

tris logo habetur. cf. побратим. 
Помакнути, нем, vide помаћи. 
Помало, almûlig, eingeln, ftüdweife, 

paulatim, 
Помама , f. bie Wut, furia, furor: 
„Синиоћ аго из Новогт дође, 
„Како дође помама га нађе: 
„Вјермој љуби јаде задаваше: 
„Љубо моја, женићусе на me. — 
„ен се аго н мени је драго, 
„Послаћу ти сина у ђеверство. 
Помімам, mita, но, toll, wütend, fu- 

#10515, 

миш, 

„косе јави, све 
SrA Бү 

= OLANLA Ele, 70772 ера бео ла 
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Помамити, nM, у. pf. а) wütend, tol 
mamen, in furorem ago, furiosum red- 
do. 2) паф!офеп , allicio ad sequendum, 

Помамишисе , имсе, у. г. pf. tol, wis 
tend merden, coepi furere, 

Помамљивање, n. da Tolmerden, fus 
riae, с 

Помамљиваши, љујем, у. impf, tol 
шафеп, in furorem ago, | 

Помамљуватисе, -љујемсе, у. r, impf. 
fol werden, in Ечгогет agor. 

Помањкаши, амо, у. pf, vido? полип- 
* - Е 

сата лед ari тв a ret .. 
Homa hn (©оворисе и помавнути), по- 

маннем," у. рё. üe, moveo. 
Поманариши, им, v. pf. pum Unger 

тафеп, fcio esse Ungarum, 
Помапаришисе, имсе, у. r, pf. ein Un: 

дег metrden, fio Ungarus, 
Помељавитши, им, у. pf. зесеацеп, man- 

деге: кашто кад оће ena да за- 
бране једно другом говорити; OH- 
да једно рече: „Пун кош жаба, пун 
кош црви, пун кош ryja (и ш. д.): 

да помељави, па 
онда не'смије ниједно прого- 

помјериш 
Померишисе, ийе, 

помјеритисе мл чм. 74 
Помести, метцем , у. рї, Веђгеп, د 
Помести, мешем, у. рї, verwirren, 

confundo. Я | 
Поместисе, метшемсе, у. r. pf. fid 

verirren (j. ©. im Zählen), erro. 
Помётае, n. т) Das Wegwerfen, ар 

ren: laffen, abjectio. 2) dag Mifgebäs 
теп, abortio, 

Помётати , ећем, v. 
gen, abjicio, dimitto, 
abortio. 5) (v. pf.) na 
legen, pono aliud ex alio. 

Пометина , f. die Nahgeburt, secundae 
partus, 

Помешноб гувно, n, ни о трн, ни O 
грм, већ на пометно гувнр. 
cf. вјештица Vy 2%, ЖУУСУ 

Пбметнути, нем „у. Pf. а) hinkégen , 
pono , dimitto. 2) inifgebûren , &bortio. 

Помешати , ам (Рес., REN vide 

. 1) mweglez 

ifaebären , 
er Reihe hins 

помијешати, 22м , 
=Помије, f. pl. vide сплалине, У 
Помијешати, ам, у, pf, (Ерц.) vermis 

{феп, соттіѕсео. 
Помилање, n. dag Hervorzeigen, pro- 

. tensio (ut quid promineat). 
Помилар, m. (у Сријему) der gut Müha 

‚ le bringt, qui molendum adfert fru- 
mentum, Р i 
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Помилати, ам, у. impf. бегфогеден, 
protendo, facio ut quid emineat. 

Помилашисе, амсе, у. r. impf, Ders 
vofragen, protendi, prominere, · 

Помилеши, лим, (Рес.) | уде иомиле- 
Помилишт, им, бл чаў, у 
Помиловати, лујем, у. pf. 1) lieh£ofen, 

blandior, demulceo. 2) господи по- 
милуј! Herr, erbarme dih! (Kirhens 
Паоцф, im Gebete). : 

Помиљети, лим, у, pf. (Ери.) friehen, 
coepi repere, 

Помињање, n. das (Grwähnen, mentio. 
Пдмињаши, њем, у. impf. erwähnen, 

mentionem facio, 
Помирити, им, y. pf, ausföbnen, re- 

concilio. 
Моммритисе, имсе, у. r. pf. fiģ yer- 

föhnen , reconciliari. | 
Помїсао, carr, f. Der Gedanfe, cogita- 

Но: знам његову помисао. 
Помислиши, им, у. pf. auf den Фе: 

danten Воттеп, veyit mihi 1) mentem, 
Помипање, п, 008 Rüden, рготоџо. 
Помпацати, ичем, у. impf. tien, pro- 

moveo. 

Пбмицашисе, ичемсе, у. r, impf. fid 
rúden, moveri. | 

Помійшљање, п. dag Bedenken, per- 
pensio. 1 

Помиплаши, ам, у. impf, БеһепЁеп, 
anfangen au Denfen, auf Den Ферапг 
fen Еоттеп, venit mihi in mentera. 

х 

Помјериши, им, у. pf, (Ерп.) 1) паф Помошњик, та. vide помоћни A 
Der Reihe abmeffen (oder артбдеп), 
emetior, ехрепдо. 2) yon der Stelle ris 
fen , moveo, 

Помјеритисе, имсе, у. r, pf. (Ерц.) 
{10 von der Stelle bewegen, moveri loco. 

Помладити, им, V. pf. verjüngen, ju- 
успет reddo , renovo. 

Помладитисе, имсе, у. г. pf. fih Vers 
_ 1ипйёп, juvenesco. | 
Помлађивање, п. Das Berjüngen, re- 

novatio , restitutio' juventutis, 
Помлађвати, Бујем, у. impf. фегійп: 

ден, renovo, reddo јиуеџета. 
Помлађхваписе, Бујемсе, у. г, impf. 

i4 verjüngen, juveresco, 
Помлаштиши, им, у. pf zerfhlagen, 

- concido, contundo: помлашпла ни» 

IS агане зу 
Помлачиши, им, ү, pf. [аи mûrmer, 
кершш fedda. суо т 

Помодритши, им, ү. рё $[4иЇїф wers 
den, livescò. | 

Помоз Бог, каже Србљин Србљину 
Помози Бог + (и другом човеку, KO- 

ји није Србљин) кад се сасшану око 
подне (као у јутру добро јутро, 

Пом Пон | бо8 

NEFA У 2 0 у 
Помол , m. cf. напомол.7»г-— (2221807 оэ, 

Помодлити, им, у. pf, ОА 
hbervorzeigen , ргоћепдо , ехѕего. 

Помдлитисе, имсе, у. г. pf. 1) {i 
ресорт еідеп, becvorragen, ргоютпео. 
2) ein wenig beten, paululum precari 
Deum. 

Помор, m. Die Seudhe, lues , pestis. 
Поморавац, вца, m. der Anwohner der 

Morava, accola Могауае flaminis. 
Поморавка, f. die Unmopnerin der Mo- 

тайа, circummoravana. 8 

Поморављанин (поморављанин), т, 
vide поморавац. | 

Поморавље, n. die Gegend ап Der os 
тауа, regio circum Morayam lumen. 

Поморавски, ка, ко, ап der Morava 
gelegen, circummorayanus. 

Помбриши, им, v. pf. 1) umbringen 
(паф . Der Reihe), interficio. 2) рађи= 
raffen, abripio. 5) eemüden, fatigo. 

Помбритибе, имосе, у. r. pf. (in Men: 
ge) müde werden , fatigati sumus. 

Поморишат, шта, m. einer yom бег 
biete der Marof, circummarisinus. 

Помгришња, f, 1] ein Frauenzjimmer 
Homopúnmama, f. f vom Marofhgebiez 

biete, circummarisina. 
Помоскв©вити, ям, v, pf. зит Ruffen 

(Mosfaner) mamen, reddo Моздпа- 
DUM. 

Помосковитисе , имсе, v. r. pf. Ruffle _ 
werden, fio Mosquanus. у 

омолшњица, f. vide помоћница. у” 
Помоћ, Ё Ре Hülfe, auxiljam. 

Помоћи, можем (и помогнем), по- 
могао, у. Pf. þelfen, адјцуо, aus 
хаћог. 

Помоћник, m. (говорисе и помош- 
њин), рег Heifer, adjutor, 

Помоћница (помошњица), f. Ме Hel- 
ferin, адја тих : свеша Тројица да бу» 
де помошњица (кад напијају). 

Помрёпи, ремо, помржи, с.и©рем.) 
vide помријеши.е% у 

Помрзнутисе, несе, vér. pf. gefrieren, 
congelari, 

Помријеши , pemo, помрли, ү. pf. 
(Ерп.) dahin fterben, етоггог. _ 

Помрчаши, чи, у. pf. н. п. мјесец, 
_ сунце. т) verfinftert werden, deticio, 

2) помрчао мјесец, feint niht (mird 
ert nab Dritternaht aufgehen). 

Помрчина, f die Finfterniğ, tenebrae. 
омусти , зем, у. pf. melfen, mulgeoe 

Помушиши, им, у. pf. очи, verdun- 
feln (Das Gefiht), visum hebetare. 

Помутитшисе , имсе, v. r. pf. fi tria 
ben (vom Wetter), obscuror, 

а у вече добар вече); а онај Понављање, n, dag (бгпецегп (eines Ges 
му одговори: Бог ши помогао. ~ bäudes), renovatio, | 

x ~ 
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Понављати, ам; у. паре. érneuern, ге» 
novo. 

Понајвише, meiftentheils, gröğtentheilè, 
maximam partem. 

Понајлак (понајлак), 
ter, sensim. 

Понапитисе, пијемсе, v. r. pf. fi еі: 
пеп Ёеіпеп Жашф antrineu, paulu- 
lum inebriari. 

Понаучили, им, V. pf. 1) ein menig er- 
fernen, paululum addisco. 2) ein wenig 
unterridten, addoceo paululum. 

Понеари, (¢$ ift) vorbei, зи fpåt, non (est) 
integrum. 

Понедељак, ка, m. vide понедељнив. 
Понсдељнок (понедёъиїйв), m, (Рес, 

и Срем.) vide понеђељник. 
Понсдеоник, m. vide понедељнић, 
Понедионик, m. vide понеђељнић. 
Понеђељак, pRa, т. vide понеђељник. 
Понсђељнок, m, (Epy ) der Montag, 

dies lunae. 
Понемчити, им, (Рес, и Срем.) vide 

понијемчити. 
Понемчитисе, имсе, (Рес. и Срем.) 

vide понијемчитисе, 
Понесташи, ане, v. г. pf, ein wenig 

au mangeln anfangen, coepi paululum 
deesse : 

„Аво л’ теби nonecmane блага — 
Понети (понсти), несем, (Рес. и Срем.) 

vide понијети. 
“DCE (понстисе), несем 

"и Срем.) vide ав Demiri 
посве و А п. das репе 

missio. 

Понизивашисе, зујемсе, у. r.impf, їф 
Бети Наси , se demittere. 

Понизитисе, имсе, у. r, pf. fih herab: 

laffen, demittere se. 
Понијемчити, им, v. pf. (Epu) zum 

Deutfden тафеп, reddo germanum. 
Понијемчишисе, имсе, v. r. pf. (Ерп.) 

ein Deutjher werden , fio germanus, 
По несём» понијо (понијела, 

ЛО), У Epi.) tragen, porto, fero. 

Пбвијстисе ; несемсе, понијосе (по- 
нијеласе , лосе), у. г. pf, (Ерц.) 1) i4 

bod fragen, ftolg werden, superbus бо, 
2) понијели се (понијети се с ким), 
Пф aeriraaen , Händel, Prozeffe be- 
fommen , үн nata est inter illos. 

Пон1као, кли, f. Dag Heryorgefproifene, 
quod proge Раба 

Иснивве, f. pl. поље 
ији. 

‚„Поникве су дуге и широке, 
„Са јазлије силне и бијесне — 
П: нирање, n. Daê Berfinfen (des Тиг 

(66) unter die Erde, fluminis sub ter- 
ram delapsus. 

Пбнирапш, pe, ү. iwpf. ш. j. вода, 

аду, fate, Тео | 

ес. 

Ужичкој на- 

Пон Поо бое 

fih unter dié бе verlieren, sub ter- 
ram abeo (de flumine). 

Понићи (говорисе и поникнути), HEK 
нем, v. pf. 1) аштргојјеп, progermina. 
Жы (ет) ; Сви јунаци ником понико- 

mj. укочишесе као да сў из 

земље 08 ли (2); или оборише гла- 
ве K земљи (2). à 

Mon sums , им, у, pf. erneuern, гепоуо. 
Понсвитшисе, имсе, у. г. рї, fh eneus 

ern, (d. i. neue Kleider anziehen), ғе- 
поуог 1, e, novas vestes induo. 

Понор, m. (ст.) Ort, wo fih ein 5116 
unter Ме Erde verliert; locus, ubi 
flumen sub terram abscouditur : 
„Од извора води до помора — 

Понос, m. der (edle, erlaubte). Фп, 
superbia quaesita meritis. | 

Поносан, сна, HO, vide понос 
Поибсати, ам,. у. pf: (раб Sind) ein 

wenig auf dein Urme fragen, ulnis ger 
stare infantem. | 

Поносит, ma, шо, но, - superbus, 
Пондсиши,.им, ү, pf. ein wenig trager 

(tin 51010), gesto paululum, 
" Пон ситисе, имсе, у. г. pf. ким, чим, 

ским, с чим, [їо {етуп auf einen, etwa, 
jure gloriari aliquo ; поноси се од 
њега, gegen einen. 

Нови т. ј. по ноћи, реса, 
media nox, 

Понбтёе, n. Daê Gtolzieren, superbia. 
Понуде, f. pl. wa сіпеп Kranten зш 

° Giffen angeboten wird, quod aegro- 
to comedendum offertur, 

Понудити, им, у. pf. Kora, einen п: 
плава, ipm etwas anbieten, offero cui 
quid. 

Понуђавање, n. vide понуђање. 
Помуђаватши, ам, vide понуђати. 
Понуђање, n. Daê Anbieten You Среіеа 

(aegen einen #тапЁел), oblatio eibi. 
Понуђати , ам, v. impf. einem Krans 

fen Speifen anbieten, ofero cibum ae- 
groto. ` 

Понуждитисе, имсе, у. r. pf. in Ruma. 
mer, Elend und Noth gerathen, miser 
һо, 

Поњава, f, eine Robe, рачѕара, amphi- 
tapa. 

Поњавстина , f. чїйе поњавчина, 
Поњавица, Ё. dim: y. поњава. 
Поњавскви, ка, ко, н. п. брдо, Koben, 
/ gausapinus, 

Поњавчина , f. augm. $. поњава. 
Поод, m. die Ubreife, profectio: дошао 

баш на пооду, eben 418 ih gepen 
wollte. 

Побдати, ам, у. pf. їп wenig umhers 
дереп, ођашђио. 

Пооде, f. pl. кад oman или мати, или 
други ко од рода, опшде џо обц+ 

~ 

 ر
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чају ла пооди ђевојку први пут по 
удадби, онда се важе: отишли 

(или дошлнуу. пооде, · бет Befuğ einer 
Qreuvermäblten von Seite ihrer Bers 
wandten, salutatio patris aut consan- 
guineorurh ad тагнат. 

Посдиши, им, у. pf. 1) бејифеп (die 
NReuvermähite), invisere ad maritam. 
2) тогедеђеп , /ађео. 
оодјутритисе, рисе, у. т. рї. Der 

Morgen гї vor, provehitur, proce- 
dit matutina hora: дов се мало по- 
од]ушри, 

Поодмаћи (говорисе : и поодмавнути), 
макнем“ v: рї. éin шёпїд гредтцбеп, 
тетотео paululum. 2) f4 ein wenig 
entfernen, removeri paululum. 

Поођани, m. pl. они што иду у no- 
оде, рег беўиф (diejenigen, die Die 

_ Neuyermäplte беїифеп), ваја Тагоге5, 
Поочим, m. Der Wablyater, quem pa- 

trem арреНо: cf. побратим. 
Поочимипи, им, у. pf. зит поочим грађ 

len, appelio т patrem. 
Поочимов, ва, BO, Ùe поочим, ejus 

quem patrem appello. 
Поочипіи, им, Vide поочимити. 

Поп, m. -der уведе ђе, sacerdos. 
y Србији попови немају једнањије 
аљина, него се носе Kako који оће 
и може (као и остали људи); браду 
понајвише имају, а ђекоји је и 

- брију, особито док су још млади, 
Онамо један поп држи по неколико 
села, па кад су свечари у ком се- 
лу, онда иде тамо сам, и носи 
вашто водицу по селима, као н.п; 

_ око Богојављенија, Чисте неђеле и 
ш. д. а у осталим догађајима (н. п. 
жад је ко болестан, над се роди 
дијеше иш. д.) кад коме затреба 
поп; треба да му иле кући да га 
зове; ако лига не нађе код кубе, а 
он треба да иде за њим по ну- 

рији да га тражи (тако може ка- 
што човек ићи за њим три дана 
док га нађе). Кад су понови код 
своје куће, онп раде сваке послове 

· домаће, н. п. ору, копају, крче, косе, 
цијепају прошће ит. д. као и оста- 
ли сељаци ; као 1то има прича: 
еве: Попо! зар и ши чуваш 
NIUE мернгөведа?- _ 
Поп: Е мој синко! me још да су 

моја. 
Онамо су калуђери још старији 
од попова: зашто су богатији и 
ођевенији, и боље разумију прквена 
правила: зашто чешпе чаше y пр- 

кви и служе летурђију; а попови 
Бекоји служе летурђију од годи- 
не до године, сЁ. намасшир и школа, 
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Попа, т, (Рес. и Срем.) vide nono, 
ПИ амо, v. рї. паф der Међе 

folen, cadimus ahus ex alio. 
Попадија, f. Фе Popenfeau, sacerdotis 

uxor. 8 

Попадијин, на; но, der Popin gehörig ; 
sacerdotis feminae. 

Попак, пка, га. Die Grille, gryllus. 
Попалити, им, у. рї. fengen, что, 

igne йе 

Попара, f. eine Gpeife (а: баеп тоғ 
86| 0ѓѓеп und dann араейдтацеп), 
cibi genus. Питали некакво дијете: 
„Какосе зове нод вас ладна попа-= 
ра?” А бно казало: „Ми јој се не 
дамо ни' оладити.” 

Попарити, им, у. рі, abfieden , decoguo. 

Пспасак, ска, m. оћерао овце у поз 
пасак, ober кад дођу овце из Ho- 
паска, Das ?їнёгге1беп Ded Чейз ач? 
eine Теле 6 еіре, von wo fie gez 
gen о Uhr wieder nah Haufe fommeit 
(um gemglfen ju werden) und Jann есй 
wieder 015 иш Деп) auf Die ordent- 
lihe Taamweide geben, pastiuncula. 

Попасковање, n. дад Ausgehen auf den 
попасан, exitus pecorum ad бераз 
stiunculam (2). 

Пбпасковаши, кујем, у. impf: auf деп 
попасан getrieben werden, agiin pas- 
сва matutina. 

Попасти, асем; v. рї. 1) ein wenig 
ween, "раша! ım pasco. 2) ађте еп, 

аераѕсог, абте еп А дераѕсо. 
Попасти, паднем, v. pf. попао пра 

по столу, fallen ш der Oberfäge) ý 
cado; pha га попала! (ў иф) шбфте 
ibn Glend Беѓайеп! 

Попашан, шна, но, на што, [йїїегп, 
appetens. cf. лаком. 

Попевање , (Рес. и Срем.) vide попп= 
јевање. 

Попсвати, ам, (Рес. и Срем.) vide 
полијевати. 

Поџевати, ам, (Рес. и Срем.) vide 
попјевати. 

Нопсвка, 
__пјевња.. 
Попести, ењем (и попнем), у. pf. 1} 

þinaufpeben, tollo. 2) (ст.) цЁпбрўеп, 
claudo. 

„lia отвора попеше сепеше — 
з) чадоре, auffpannen , fiyo tentoriums 

`Попёшисе, ењемсе (и попнемсе) у. r 
pf. člimmen, едеп, ascendo, 

Попећи, ечем, у. pf. nad der Reihe 
braten, 2с. аѕѕаге unum ех alio. 

Попечан, чка, ап. ш.ј. меса, ein Gtd 
Sleifh, um е8 zu Draften, frustum as- 
sandum. 

Попијсвање , n. (Ерт.) das Gingen wn? 
wieder Gingen, рекєап{айо. 

(Pec. и Срем.) vide поз 
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Попијсватши, ам, у impf. (Еоц.) immer 
fingen, canto ,' ретсапћо : 

„Ви пијете и попијевагпе , 
„А мој Гојко лежи у шавнипи — 

Попик, m. чуг, Брабац, eine Art Spiels, 
зет Balidlag ûbalih , ludi genus. 

Попин, на, HO, de$ попа 
Попина, f. augm. 9. поп. 
Попипати , ам, у. pf. беїайїей, contrecto. 

das Dfeiken , Insolatio 
(eta. das Gintauhen ing Waffer). 

Tomípama, ам, v. поре. и. п. платио, 
eintangen , aquae immergo, aquae ime 

buo iasolanġum. 
Пописати, ишем, у. рї. Феї:ӯсеібеп, 

describo. 
Пбпиши, пијем, у, pf. з) austrinfen, ebi- 

bo, epoto. 2) vertrinfen, bibendo absumo. 
и им, v. impf. и Pepen wei- 

беп, соп$есго sacerdotem 
Попитисе, имсе, у. r. impf. fih 

Popen, (Pricker) weipen laffen, geweiht 
werden, cousecror sacerdos. 

Попица ‚ m. dim: у, попа. 
Полишаница , f. die ад А 

mirctrix. 
Попишати, ам, у. pf: берујеп, соттејо, 
Попашатисе , амсе, у, г. pf. 1) piffen, 

mejo. 2){1% бер еп, зе i ipsum сотатејеге. 
Поп :пуља, f. 
Поплшуша, Ё. 
Попјевгти , ам, у. pf. (Ep3.) ein wenig 

finen, paululum canto в 
Попјсвка, f. (Ерц.) das Упребеп deg 
ејапав , cantationis iuchoatio. 

Поплаветнети ‚ ним, 
у. рё. (Рес.) 

a им, 
. рё. (Срем.) 

и полне теши, им, 
у. рё. (Ерц.) 

ани, вим, (Рес.) }уіде попла- 
Поплавити , им, (Срем.) јвљетши. 

vide попитианица. 

blau werden, 
livesco ‚ cae- 
ruleus tio. 

Поплавити , им, у. pf. überfhwemmen, 
inuudo. 

Поплављепиј, вим, МА попдавеш- 
ети, РУАН „жеге. 

Поплакатши, ачем, v. pf. 
weinen, paululum fleo. 

Поплавати, auem, у. pf, 
men, ејао. 

Поплакивање, n. 1) Das Weinen Der 
Unfang davon) ), solutio in fletum. 2) 5а8 

цё{ф тетеп, elutio. 

Поплакивати , кујем, v. impf. а) ane 
fangen ди weinen, ш (обала зоју], 2) ацё» 
{үреп еп, elun. 

Поплашити , им, у. pf. 1) естфтефеп, 
terrefacio. 2) аб{фте@еп, deterreo. 

Поплашитисе, имсе, у. г. рї. 1)`ers 
(фтефеп , terrefio. fih abfdrecfen 

lajfen, deterreri, 

ein wenig 

аиб фет» 

jum 

. Попбвество, n. das Priefterthum (die Вита 

Поп 

Поплениши, им, ҳе 
поплијенити. АЙРУУ 

Поплєсти, етет pf. guflehfen , 
perplecto, , absolvo plexionem. 

Поплеш, m. 1) dag Geflehte, Flecht: 
werf am Jaune, crates? 2) чарапе на 
поплет , дећофсене Strúmpfe (die 
niht gefticft зретђепу, tibialia nexa, 
pon piugenda acu, 

Пбллешање, n. Daê Ueberflechéen, plexio. 
Пбплешаши, лећем, у. . impf. iberfleds | 

ten , plecto. | 

Поплијениши , · pf. (Е 4 vide 
оплијениптир , „2 t 

Попљёње, n. Ò еіреп 4 Popen, 
ordinatio. 

Попљескаши, ам (и попъештем), 
у. pf. mit der flagen Hand fhallend 
flagen, cava vola percutio. 

Попљеснивити, им, у. pf. бег фит: 
те, situ corrumpi, | 

Полљуваши, љујем, +. pf. befpeien, 
а) ATIR 

Пспо , m. (Ёрп.) hyp. 9. поп. 
По. ва, во, бев Popen, sacerdotis. 
Што је попово да је готово. cf. 
водица. ̀ 

Попова муда, n. pl, der Spindelbaum, 
еуопутиз. 

Поповање, п. Der ранее, васег- 
dotium. 

Поповати , пујем, v. impf, Pope fenn, 
sum sacerdos; 1шпо ти мени попу- 
jeru (milft mih belehren, тога еп). 

Поповина, f. Das Ginfommen vom Prie= 
ftertþum, reditus sacerdotalis. 

Поповски, ка, ко, 1) Popen:, pries 
fterliġh, sacerdotalis. 2) adv, wie ein 
Pope, sacerdotis more. 

de), sacerdotium , dignitas sacerdotis. 
Поправиши, им, V. pf. 1) verbeffern, res 

patiren, reparo. 2) vide поградити 2. 
Поправитисе, имсе, у. г, рі, fih Бејг 

fern, emendari, 
Поправљање, u. dag Repariren, reparatio.. 
Поправљаши, ам, у. impf. терашкен, 

reparo, 

Поправљатисе, амсе, у. r. impf. fi 
Ребесп, emendor, 

Hcapama, перем, v. pf. їп Waffer tans 
wen (bei der Beide), aqua i 

Попрдан „m. vide прдо 2 
Попрдивање, п. das арае тосфеџе 

деп, intercrepitatio. 

Попрливаши, дујем, у. impf. а5дебгоғ 
фед {агуеп, inierpedo: 

„Позвењују more Ha Ђиласу, 
„Попрдује адмађ у вуруни — | 
Попраљив, ва, во, immer (oft) fars 

ен), qui semper pedit. | 

Поподнути, пем, ү. pf ррде и HO» | 
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' прде, поф einmal farzen, gleihfam 
gum Зегф је, тередо. 

Попрегнуши (попрећи?), нем, у. pf. 
anğiehen, апіраппеп , intendo, аддисо. 

Попрезање , п, das диџеђеп (5.,5. deg 
Sattelgurt$), intensio, аддисно, 

Попрёзаши, ежем, v. impf. н. п. KO- 
њу колан, anṣiehen, adducto. 

Ilonpĉso , (Рес. и Срем.) vide попријеко. 
Попрет , m. mit Ihe bededte glühende 

Kohlen, cineres igni, impositi; | 
Попрешати , ећемо улае/ јапретати. 
Попретитши, им ` m Срем.) vide 
попријешити ‚22%ти. 

Попрећивање, n. dag 5 9анѓе Droben, 
daS Bedropen, subminatio. 

Попрећивати, ћујем, v. impf. Bedros 
ben, minor leviter, submincor. 

Попржиши, им, у. рї. röften (in ©фта!3), 
frigo. My 

Попригати, ам, у. pf. röften, frigo. 
Попријеко ‚ (Еру.) quer, von Der Seife, 

e transverso, 
Попријешити, им, v. pf, (Ерц.) bes 

drohen, minor. 
Попроћи, ођем, у. pf. ein wenig vor- 

Бејаеђеп , paululum praetereo. 
Попрскаши, ам, у. pf. befprügen, a- 

spergo, i 
Tonysíeamwe, n. Das 98 еіфеп, recessio. 
Попузиваши, зујем, у. impf. von der 
Се Пе meihen, cedo loco, 

Попузнуши, нем, у. pf. von der Stelle 
weihen, recedo, loco cedo. 

Попурити, им, v, pf. н. п. кукуруз, 
am Feuer braten, röften, torreo. 

Попустити, им, у. pf. з) пафїаеп, 
remitto: попусшила зима. 2) laffen, 

области нечастивоме и некрште- 
номе, ђађе её in einem Bolfsgebete. 

Попустишисе, имсе, v.r. pf. {фу пібё 
mehr wehren, der Zudringlihteit nahs 
geben, concedo. : | 

Попушнина, f. der Botenlohn, Die Begs 
веђсипа , viaticum., 3 

Попупаши, амо, у, pf. nah Der Reibe 
Весел, rumpor, 

Попуцивање, n. 1) das Springen, Bers 
fpringen, diruptio. 2) das Hallen der 
Yiinten, sonitus telorum emissorum. 

Попуциваши, пује, v. impf.. 1) anfan- 
њ деп зи aetfpringen, rumpi, · 
| „Дојке расту, токе попуцују — 

2) Balen; есуфаПеи (роп den Şlinten), 
sono: 

„Започеше пушке попуциват — 
„Нешто nyume попуцују често — 
Попушити, им, у. pf. ein wenig таш: 
hen (Tabat), paululum nicotianas du- 
co. 2) н. п. лулу дувана, eine Pfeife 
@йёгашф гй, exhaurir Дума, 

concedo: не попусти, Господе Боже, “ 

Поп Пор бод 

Попуштање , n. 1) das Фа аў, ге= 
missio, 2) Daê Ueberlajffen, concessio. 

Попушташи , ам, у. impf. паф(а еп s 
remitto. 2) überlajfen, Јајјец, relinquo, 
concedo. | 

Попуштпатг, ам, у. рї. айе nom der 
Recite entilaffen, dimitto omnes (e car- 
eeribus). ; 

Попуштатшисе, амсе, у. г. impf, f4 
überlaffen, niht wehren, niht аца 
ben, dedere se. 

Попче, ema, п. Der junge Pope, junger 
Prieftet, sacerdos juvenis. 

Поравнапш, ам, v. pf. yergkiden, con- 
cilio, compono. 

Поравнашисе, амсе, у. r, pf. fih vers 
gleichen, componor, concilior. 

оравниши, им, у. рё, ebnen, ехае- 
quo, complano, 

Поравњивање,п.рав @Ёпеп, complanatio. 
Поравњивати, њујем, у. impf. ефдеп, 

сотріацо. 
Поради, vide ради, 4 = 

Порађање, n. das en (das, ebe 
ren), parturitio. 

Порађашисе, амсе, v. impf. Ẹrveiĝen 
- (gebären), parturio. 
Поразиши, им, у. pf. човека, ги Grund 

rihten, ftrafen, perdo: порагилатта 
маши Boija. 
> Ы $ 

Пораниши, им, v. pf. (у Сријему под 
раниши) {гий aufbre Gen, mane mo- 
veri. У Србији emmo кал назове 
Србљин Срољину до 6р о јушро, 
а он га онда запиши: JECHA по- 
ранио: С | 

Пораниши, им) у. pf, éin wenig {її 
tern, paululum pabuli ргаеђеб. 

'Порасти-стем , у, рї, трафіеп, suc- 
сгеѕсо , ехсгеѕсо. 

Порваши '(по- рвати, пођрваши 2), 
вем, ү. рї. зит Ringen антђебеп, com- 
mitto , instigo аа luctam. 

Порвагаисе, (по = рвашисе, поърва- 
тлисе?), вемсе, у. г. рі. ringen, lu- 
ctor. 

Поребарац, Gherawort їп einem рит, 
уох ]осї caussa еб сва: мој ошаш no- 

ребара, моја мати поребруша, 
поребоксе поред ватре. 

Поребрисе, cf поребараг. ә 
Порсбруша, ©фегатогг in einem Сеј, 

vox јосоѕа, сї. поребарац. 

Поревевитисе, имосе, у. т. рї. fid 
gutammenthun,. eine Collecte mehen, 
contribeimus singu’i, 

Порегивање, n, daê Brummen des Huna 
des, молтигицка о. 

Порегивати, ryjem, у. impf. орип Beit 
{и Seit brummen (vom Hunde), пашага 
оиго, admurmuo. 

Поред, neen, penes. 

EE EE те ESى چ  
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Ибредо. ‚ (ст) vide напоредо + 
„Поредо |! нам раке ископајше — 

Поредовнић, m. Der сбтефје(пр) D48 
Recht раё ди mablen (in einer дете 
гфат фен Müple), qui ex ordine mo- 

Һе jus habet. 
Поред виччки, ка, ко, н. п. водени- 

ца, Reihe x, sociorum, societatis mola. 
Порсдом, nah Der Reihe, reijum, (ех 

ordine., Поредом се и у воденици 
меље. Поредом се и говеда лижу. 

Поребати , ам, у. pf. reiben, in Теђе 
ап{їєПеп, dispano : 
„По бедену поређа барјаке — 

Пораза, f. (Бекоји говоре порез, m.) 
Die Steuer, Abgabe, vectigal Mo- 
резу удари паша на наију пли на 
"кнежине, а оборкнез са сеоским 
кнезовима и с кмешовима разгоди 
је на села, а селјаци је пошом по- 

. режу (или. разрежу) између себе. 
Порезе обично дају се двије: Ђур- 

_ Ђевсна"и Митровска (у прољеће и 
y јесен). 

Порезашт, ежем, v. рё 1) ис ен, 
scindo. 2) порезу, die Steuer unter 
fh vertheilen, vectigal impositum in- 
ter se distribuerè (quantum quisque det 

A proportione). 3) аљине, у фис еп, 
scindo wni et alteri ex ordine. 

уверење, режемсе. vé г. pf. fid 
(in den Finger) їфпеіреп, cultro vul- 
nerare se. 

Порезивање, п. даб ©фисібеп, ѕс1ѕ510; 
sectio. | 

· Поре зивапій, 3 дем, У. ири уде pē- 
зати. у Ри: 227 > е2 

.) viá 
de поДри]ўетпАог Фф» 

Поре метити , им “у. pf: уежисфен, 
in Unordnung бей, perturbo: 

Пореметитисе, имсе, у, т. pf. in 
Unordnung Fommett , perturbor: 

Порёње ‚ п. даб Хифопефеп, discissio: 
Порспити, им, у. pf. vom Glauben 

abfalen maden, ађаисо а бае (ооп 
реп да има, Kao пас). 

Порепитисе, имсе, v.r. pf. vom Тан» 
ben abfalien, а сез descisco , fio canis, 

Порећи, ечем, у. pf. widerrufen, re- 
voro, 

Пореч, ш. Jnfel in der Donau, gu 
Serbien gehörig. 

Поречанин , m. der Poretfdher. 
Tope чанка, f vide Поречкиња, 
Поре че, п. vide Поре ч. 
Поре чка бека: f. nom. ргорг. етев 

Sluis und Geqend in Serbien. 
Поречки, Kd, ко, von ДЕ зец 
П -речкиња, f. жена из Пореча. 
Поргтичија, т. дег Ginfammler der по- 

реза, vectigalium воЛесћог, ẹxactor, 

% 
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Поритн, им, у. pf абаб, di- 
sciùdo, 

Порицање, п. Daê Widerrufen, revocatio. 
Порпцати, ичем, у. impf. miderrufen, 

_ геуосо. Царска се (ријечјне пориче: 
Поробити, им; у. pf. н. п. поробили 
Турци село, haben, die (имрођпер 
dee Dorfs als Gflayen Раосидејиђег, 
captivos abduco. 

Пор обитшисе, имсе, у, т. рї. їп © Газ 
ЖЕ тал St „ captivus ађдисог. | 
па ОгафЕопиленфаје, pro- 

les, progenies: 
„Өд'зла рода nès gnje порода — 
HE имао од срца порода — 
„И „лијепи. пород изродили — . 

Породаља, f. die Wögnerin, Kindbettes 
ми, puerpera, 

Породити, им, (ст,) vile родити + 
„Нијел' мати породила сина — 

Породитисе , имсе, у. г. рї. агратеп, 
in DaS Kindoett Еопипеп, pario. 

Пдрођај, т. die Niederfunft, partus. 
Порођачитисе, имсе, у. т. ph. Фег 

Гф!ефевоенраповег, Better werden, fio 
consanguineus. 

Пордсити „ им, у, pf. поросила виша, 
ей раг еіп Wenig geregnet als wenn Thaw 
gefallen трасе, irroro, 

Порта, f. der Kirchhof (befonders Bei 
Klofterfirhen); area circa aedem.. 

Поруб, та. der Саит; limbus. 
Порубипи; им, v. pf. einfäumen , lima 

bo BES 28 
Порубљивање , n: dag Sûunren , limba- 

tio, circumdatio limbi, 
Порубљивати, љујем, v. · impf. (аштеп, 

circumdo limbum. 
орука, f. die ейге Пинд, daS Entbies 
ten, mandatum, По порукама Буни 
меса не једу. 

Поруменити , им, у. pf. (Срем.)} roth 
Порумењети , ним, у. рї. (Ерц.)ј прека | 

den, йе уан ЖШ 
Порусити, им, vide помосковити. 
Порусишисе , имсе, vide помоскови- 

тисе, 
Поручати, ам, у. pf. ж) ein menig 

mittagmalen, paululum prandeo. 2) 
gang aufeffen, consumo, ćomedo. 

Поручивање, n. Daê Сп еген, адеп 
lajfen, mandatio, 

Поручивапи, чујем, у. пре. [адеп Гаја 
fen, entbieten, mando. 

Поручитш, им, у. pf. fagen laffen, 
mando, 

Порушити / им, у. pf. кога, {п Trauer 
verfegen, in squalorem luctumque con # 
сло, 

Порушитисе, имсе, у. г. pf, in Traner | 
verfegt werden, in squaloroni et је ут 
conjici4 
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| pua (од Авале), m. (спт.) uor. propr: 
| _ eine Ritters, cf Авала. 
Пос, пос! (аде man zum Kalbe, oder 
#атте, alê Яостогі (о. посати), уох 

| adliciendi vitulum : пос воно, пос! 
|| Посавац, sua, m. der Unwobhner der 
|. Сауе, Savi accola, circumsavánus, 
| Посавка, f. eine von посавље, circum- 
| _ savana, 

| Посавље, n. die Gegend [4пд$ der Saye, 
5 cırcumsayana reglo. 

|| Носавсви , ка, KO, YOn посавље, cir- 
_cumsavanus : „ДЕ. 

„белене л’ се, луговијросавски — 
" Посадити; им. у. pf 1)јебеп, pflanzen, 

„его, раціо, а2) евеп, einen Gig ans 
| weifen, соПосо, locum assigno. 
| Посадитисе, имсе , у. r. pf. fih fegen, 

` assido, consideo. 
 Посабивање, п: Daê egén, collocatio. 

| Посађиваши, Бу]ем, v. impt. fegenj 
colloco. 

| Посађиватисе, Бујемсе, v. r. impf. fih 
| {севеп , сопзтдео, 
| Посан, сна, но, vide постан. 
| Посао , сла, m. рад Фејфаћ, negotium, 
Hocama, сем, у. pf. 1)auffaugen, ехзи- 

во, lactor. 2) посале овце, краве; 
haben дејанде, lactarunt, 

| Посвађати, ам, v. pf. епіг!0е)еп, com- 
mitto homines inter se, discordes red- 

_ do, discordiam inter illos concilio. 
| Посвађатисе, амосе; у: т. pf fib ent: 
| зређеп, discordes fimus, 
| Посвајање, п. ђав Bueignen; arrogas 
| to. 
| Посвајати, ам, у, impf. fih апта ен; 
| ацеідиеп, sibi vindicare, arrogare, ` 
| Посваљивати , ъу]еМ, у. рї, паф Det 

` Reihe berab (hinab) wälzen, devolvo 
| aliud ex alio. 
| Песведочити, им 
| посвједочиши 
|Поеветитисе, 
| mwerden, sacer Пф, sa 

као купус у гузипи; 
| „Десна ши се посветила рука — 
|Посветлити, им, (Рес. и Срем.) vide 

` посвијетлити. ка 
| Посвијетлити , им, у. pf. (Epu.) cin 
|| wenig leudten, paululum admoveo lu- 

теп, lamen praefero. - 
| Тосвињишисе, имсе, r. pf. Зфђећ 

werden, бо sus. Какогођ што се код 
Срба човек повампи р илпакот yp- 
пи приповиједају. да се код њи по. 
свињи. Приповиједају да су не- 
каква бега, који се посвињио, 
тражили по свињама, па га Hn- 

јесу могли познаши, док му нијесу 
опадили прсшен на предњој нози; 

(Рес, и Срем.) vide 

"Посвирапи, ам, ү. pf. ет wenig pfeis 
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fén, paululum inflo fistulam. Посвирај 
па и за пас зађени. 

Посвојиши им, у. pf. {ih gueignen, ага 
rogare sibi, ~ 

Посвједочи va pf. (Ерп.) Бег 
ецдеп, 

Поседање м ide посједање; 
Поседати , 741 и | 
посједашт 

Поседлица, 4 
Посејати, је: 

посијати. 
Посек, m. {Фе ем.) vide посјен, 
Посериш, m. н, п. избили га до посери- 

ша, (im ©фегзе, usque dum сасагеї). 
Посерко, тп, (ein пи Се Цеа = де рог) 

Du fleiner Сфафег! сасаіог parvulus. 
Посести, седем (и поседнем), (Рес. и 

Срем.) vide посјести. 2: 
Посестрима, f. Die УБађ(ј A 

sororem appello ; Рађег посебтрими~ 
i TER посестриши. | 
осећи, сечем, (Вес. п Срем.) vi 2 
сјећи. > pA о ои 

Посећисе (бечемсе, (Рес. и Срем.) vi- 
de посјећисе.. 

Посијати , јем, у. рё (Ерп.) йеп, fez 
hen, sero (теницу, лан; диње). 

Посинак, нка, т. (уос. пПосинко! — 
у пјесмама — , н. п. 

„Мој посинко Краљевићу Марко — 
а уговору говорисеипосинче) 1) 
рег Wabijopn, quem filium appello: 2} 

_ der angenommene opn, illus adoptiyas. 
Посинити, им; ү. рї. 1) Gopr nennen, 

filium appello; 2) an Фођпев Statt 
annebmen, filium adopto. 

Пєсипање, та.1)$@$95$еўїгенеп, сөпѕрегѕіо, 
2) раё Зедієђен, Зејфи еп, perfusio. 

Посипаши, ам (и посипљем), у. impf: 
г) beftreuen, conspergo, £) befhütten 
perfundo. | } | y 

Поспсати, ам (говорисе 
шем), vide посати. 

Посједање, n. (Ерп.) ра/ Хи 
scensus equi. 

Посуедапти, amio, V: pf: (Ерп.) 1) Ф {евеп 
(einer паф dem andern), consideo, 2) 
(vs impf.) коња, aufs Pferd fteigen, 
conscendo equum. | 

Посјек » m. (Ерц.) vide зимина. 
Посјести, сједем (и посједнеу), у. рё 

(Ерп.) ш. j. коња, befteigen, conscendo 
equum; i 

Посјећи, сијечем, у. pf, (Ерп.) 1) аб: 
hauen, niederhauen, саедо, з) водени- 
цу, Die Müplteine aufflopfeu , ехаспо, 

Посјекисе, сијечемсе, у, r, pf (Ерік) - 
fih {фпе{феп, bauen (in den Finger, 
Fuß), scindendo vulnero, 

Поскакати, качемо, у. pf, паф der 
Reihe нию omges ртољ ирж · 

| „поси= 

en, con- 

· и Срем.) videff . 

ў, дседлица. 7 „Керч 
С Ё. 

по 
(Рес. и ем.) vide 

ве ја авг. ~ __ 

* 

| 

1 

У | 

К, 
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Поскакивање, n, Daê Hüpfén, Sprin- 
qetl, exsultatio. 

Поскакивати, кујем, у. impf. þüpfen, 
ехзи По. 

Поскање, n. Daê дегђеПосеп des Kal- 

bes, Qanimes, даб лосу пос јадеп, cum 
allicio умаћшћ амга „, voce пос 

‚ d. vemi ad 1асїепдаш (посати). 

Посватши , ам, у. impf. даб Kalb oder 
Ram Doas dico пос, noc, alliciens 
vitulum aut agnum. \ 

Носкадати, ам, v. pf. паф Der Reihe 
berabthun, Жеты) "дет оуео. 

Поскикивање, р. баё Uuffhreyen, stri- 
dor. 

Посһиқ/вати, вујем, у. impf. auf- 
іфгеђей; strido. 

Поскечити, им, у. pf. auffpringen, 
rostio. 

Пбсвочипа, f. Die Tangmweife, 026 Kolo- 
led, cantus saltatorius, Највише ce 
говори у млож. броју поскочице, 
т. j. као крашке пјесме, што MOM- 
да говоре и подвикују У колу кад 
играју, н. п. 

„©Өпа цупа 

„Данас сутра. 
„Никад ништа 
„До издрти 
»„Опанака. — 

» АЈ у; не лудуј 
Раб myom љубом не другуј: 
„Туђа љуба пасја вјера, 
„Намамиће, превариће. س 
„Скочи коло дупе голо. 
„Како радиш и горе ће. — 
Опа пупа 
„од њом рупа. — 
„Мучи враже, 
„Ко ли каже? 
? Није једна 
„Веће двије. 
Поскочице су готово све тако сра- 
мотине, да и осим кола не смије 
нико ни поменути; а у колу и ни- 
ко за срамоту не прима. Младе и 
ђевојке, старци и бабе, учине се 
као да ине чују што момци говоре. 

Ја сам слушао и гледао (у Јадру у 
Беговој Љешници) ђе Турци сједе, 
а Србљи CKO њи играју и подвикују: 

„Опа пупа данас сјутра, 

„Наше ноге, Турска земља; 
"За то Турци и не маре; 
„Силне баше говна једу А 

„А субаше таслаишу. 
Поскупети, пим, у. р! (Рес ју іт Preis 
Поскулити, им, v. рї. (Cpem.) pfe fteigen, 

Поскупљети, пим,у. pf.(E pig., theurer 
werden, ћо carior, consto majori регћо, 

Поскура, 1. (angecianet aug дресфора) 

die эое, раш» liturgicus, 
o 
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Поскурица , f. dim. Y. поскура, 

поскурица зи зеіфпеп, annulus (ligneus} 
signandae hostiae (ЕС. ХР. NIKA). 

tus. 

Посланица, f, т. j- Kura, Daê Genda 

Посластице, f. pl. die ©Sdleferey, Qes 
Фесрујеп , cupediae , scitamenta. 

pf. fenden, fdhidem, mitto, 
После, (Рес. и Среуд vide послије 

Срем.) vi 
пошљедак 

Последњи, ња, њ 

Послени, на, но, п. дан, доба, 
туре =, Wert- /laborandi (тешр), 

Посленик , та, der Arbeiter, operarius. 
Послепети, пимо , (Pec.) | vide посли- 

Послетати , лећемо , (Рес. и Срем.) 
vide послијетати. 

ђет, postea. 

ПослијСпити , имо, у. pf. Eem паф 
der 

Reihe blind werden, ес ови, ocu- 
lis capi alias ex alio. 

паф einander herabfliegen, devolo alius 
ex alio, 

баё Arbeiten, labor, 
opera. 

Послбвати, ayjem, у. impf. arbeiten, 

Пословач, m. (ст.) vide посленив : 
„Сви орачи и копачи, 

Пословица, f. eine Urt Сабт ргафе, 
дегеп Die Bayern zwmeperley, die аког 

linguae “fictae genus, fictae ex lingua 
patria, interpolatis singulis syllabis, 

ведоводобреде, тп. je донеси вот 
деј шо се каже великом послови- 

си вијоводиједе и ш. д. 
Пословичкӣ, тобфтра ф, lingua ficta. 

Послуживање , n. da Bedienen, шїш- 
stratio. 

bedienen, ministro alicw, 
Послужиши, им, у. pf. 1) bedienen, 

Послушан , шна, но, gehorfam, dicto 
audiens, 

Toe ̀, 

Носку рак, m, der доуфише, um Die 

Toes) п. Der Gefandte, ablega- 

{фгетреп, epistela. 

Послати, пошљем (и пошаљем), у. 

Последаћ, ТА 

| и С ем.) vi- 
de пошљедњи У 

(dies) _ргоїезїив, 

Послёпити, имо, (Срем.) jenama. 

Пселије , (Ерц.) 1) йаа post. 2) nabs 

Послијепљепш, пимо, v. pf. (Epy 

Послијетати, лијећемо, v. pf. (Ерп.) 

Пословање, п, 

laborare. 

„И по кући noerosana — 

fe ипо, Еее, haben (Хота ф2), 

н.п. добродонашенесловиси | 

пом, а малом: дијодонијенеси»- 

Послуга, f. die Bedienung, ministratio, 

Послуживапти, жујем, v. impf. кога, · 

ministro. 2) dienen , servisse, 

Послушати; ам, у, r. pf. з) кога, einem- 
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агбрефеи , pareo cui, auscultor, 2) ein 
тета horden, auscultor. 

Послушатисе, амсе, v. r. рї. 1) eins 
ander Gehör geben, audiri in vicem: 

„O me браћо да се послушамо — ” 
2) (Херос finden, si me audient: ако 
се ја послушам, 
реа ш 1. ( )vide пошље- 

дак. яф ке 
Посљедњи е; (Ерп;) vide пош- 
љедњи Ра 

Посмрче, чета м. дијете, које се po- 
ди послије очине смрти , der ads 
аебогпе, Зрашпа, postumus 

Посна, на, но, н. п. дан, Хајенг, Jes 

juni. Иң 
Поснић , m. der Safter, jejuuator. 
Посница , f. Die Fafterin, jejunatrix. 
Ilocayma, нем, v. pf: пос, пос {ағ 

gen, dico Пос пос; vitulum aut ag- 
num alliciens, | ў, 

Пособице, f. рі. Töbter паф der Reihe, 
. filiae ex ordine, nullo interposito filio; 
Поеслити, им, у. pf. 1) einfaigen, sal- 

lio, 2) mit Sal; beftreuen, salem ad- 
‚ spergo. ар 
Посбпци, обаца, m. pl. Söhne, Die 

nah einander, obne Durch Ўфе uns 
'terbrohen ju werden, jur Welt fomo 
тен, 611 ех ordine, quin Ала inter- 
venerit: 
„Poan мајка девеш пособаца — 

Поспа, f. ег еїпїє Gifenfpänne, Die 
auf поје fhmarg gu färbende Stoffe 
де ит werden, stricturae ferri com- 
minutae quae ads.petgunt ur pan- 
uis nigro colore imbuendis. - 

Поспаваши, ам, у. рї. ein wenig {Olas 
| тен paululum dormio. 
| „Поспати, спимо, Уер. nah Der Keibe 

‚°еййїФ!аеп , obdormiit alius сх alio., 
Посрамити „им, у. pf. befhåmen, pu- 

‚ dorem injicio. 
Посрање, n. dag ©феівеп (perfective), 

cacatio. Не би с њим ошишао ни на 
посрање. 

Посраши, серем, у. pf. бејфе еп, cons 
сасо. | 

Посратисе , серемсе, у. r. pf. 1) їфеі: 
° fen, caco: 2) fih [ера yerunreinigen , 

сопсасаћ seipsum infans. 
'Посрбити, им, у. pf gum Serben таг 

hen , ferbifiren, yerjerben „ reddo ser- 
bum , serbicum. 

Посрбиліисе, пмсе, у, r, рї. ein Sers 
бе werden, бо serbus. 

Посрбљавање , n. vide србљење. 
Посрбљавати, ам, vide србити. 
Посребрити, им, у. pf. yerfilbern, ar- 
_ ento obduco. 
Поеред, miften, диг, рег medium — ¢ 

"посред главе; посред сриједв. 
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Посркати , срчем, у. pf. gûnglid aufs 
fæœiürfen, абзогђео. ё 

Посрнуши, нем, у. pf. Вав @[еіфдег 
miġt verlieren, inclinor in alteram par- 
tem, excido aequilibritate, Acquilibrio : 

‚_ посрнуо пијан. © . Ё, 7, 
Пссро, m. vide поберко! эт 
Посртање, n. das Иш{фтшапЁеп, Ийе 

fallen (eines Trunfenen), ruitio. 
Посршати, ерћем, у. impf. ипуфетап 

éen, ипуаЏеп, гйо, 
Пост. m. die Fafe, jejunium: 
Постав, m: vide плашно: 
Постава; f. das Futter (des Kleides), 

munimentum vestis, зиђзи га. 

Поставити, им, у. рї, 1) аљину, баё 
Kleid füttern, munio. 2) капу на raa- 
ву, auffefen, impono. 5) (реп Tifo) 
deden, sterno. 4) стражу, cine Yas 

‚ бе wo aufftelen, excubias pono: 
Постављање, n. 1) das Füttern, suba 

sutio. 2) Daê Мибјевеп, impositio. 3) 

рад Deden, stratio. 4) рав UAnftellen; 
Heordern einer © фИйшафе, positio ex- 
cubiarum. 

Посшављаши, ам, у. impf. i) ftelen, 
fegen, pono. =) (den Tifh) deden, ster- 
no mensam. 5) füttern, subsuo. 4) ftel= 
len, aufftelen (eine Ehildwahe), pono 
excubias: ; 

Постајање, n: tas Entffeben, ortus: 
Hocmajamu, јем, у. impf. еп ћеђен ; 

eben auffommen , existo. 
Постајати, тојим, v. pf. ein тета, 

(ереп bleiben, consisto paululum. 
Постајкивање, п. das Gtehenbleiben, 

constitio. 

Постајкиваши, кујем, у. impf. {ере 
бБ[еїдеп, consisto. 

Посшан, сна, но, М. п. лонац, Kas 
шика, јело; aften ғ, jejuni, 

Постанак, нка, m. der Beginn, die 
 Œntfehung, origo: од постанка мога. 

Постанути, нем, уде посшажти. 
Постање , n. vide постанак. 
Постаратисе , асе; у. г. Pf. Gorge 

tragen, curam ћађео, _ 
Посташт, f. оно, што у један пуш ys- 

му преда се копачи, или жетеоци, 
кад раде, die Reihe (бе! der Ernte), trac- 
tus agri demetendi: може се до Mpa = 
ка ишћерати још једна постат į 
узели све у једну постат, 

Постати (говорисе и постанути), 
анем, v. pf. beginnen, еп: Теђен, orior. 

Лосташнин, m. који је накрај поста» 
ши, der @фпїїїег, der гипаої am 
nod) зи {фпе1їйепдеп Getreide «фпевег, 
ab ea parte, іп дпа nova restat messis. 

Посште , f. рі. vide пост. 
Постеља, f, das Bett, lectus. 
Постељипа, f. dim. ө, посшеља, 

Ua 
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6:5 Пос 

Постидан, дна, но, vide стидљив. 
Постидеши, дим, (Рес.) vide посши- | 

Бети. 
Постидетисе, димсе, (Рес.) vide no- 

стиђешксе. 
ы У стидини, им, (Срем.) уде посши- 

дон. за 
Посшидитисе, имсе, (Срем.) vide по- 

стиђетисе. 
Постиђети , дим, (Ерц.) vide засти- 

Бети. 
Постиђетисе, димсе, (Ерц.) vide за- 

стиђетисе. 
Постити, им, у, impf. 1) {айїеп, jejuno. 
Пости, као nac од кости. 2) {а{їеп= 
mûfig тафен (5. B. den Topf, in Dem 

e еф gemefen, forgfâltig reinigen), 
purgo, ехригво, 

Постишисе, имсе, у. r. impf. (in бер 
Ginfamfeitt) faften , jejuno. 

Постојбина, f. рег GeburtSort, locus 
natalis, solum natale. 

Шосшравишисе, имсе, у, r. pf. кад 
курјак закоље овцу, или краву, OH- 
да Бању постравиласе, yon 
Wolfe gefreffen werden, а lupo pereo. 

Пострадати, ам, v. pf. leiden, patior. 
Пострељати , ам, (Рес, и Срем.) vi- 

de постријељати. 
Постријељати, ам, у. pf. (Ерп.) паф 

der Reihe niederfdiefen , 1га]їсїо unum 
ex alio: 

»Јера ћу ши све постријељатни 
„Вране коње и добре јунаке — 
Поступ, m. Der ОпШ апр der Mühle 

bei zu hopem Waffer, coastitio molae 
ob aquae altitudinem nimiam: ударйо 
поступ ; сад је поступ, не може 
воденица да меље. 

Посшупање, n, 1) раб Gehen, Srei- 
ten, ргеѕѕіо. 2) das Gtillftehen der 
ible , constitio molae. 5) раё Bers 

fahren (gute vder böfes mit einem), 
ratio agendi cum aliquo (fr. procédé). 

Поступаоница , f. Der Феђеифеп, pla- 
centa primae itionis. Кад почне gnje- 
те ићи, онда умијесе пегачу, па 
скупе сву ђепу (која могу трчати) 
и момчад из куће, me је изломе 
Ђетету више главе, како које од- 
ломи комад, а оно бјежи оданде 
(да и оно дијете онако трчи). 

Постулпати, ам, у. impf. 1) auftreten 
gehen, gradior. 2) (НИ еђеп (von der 
Müple), сопзазћо, 5) с Kum, umgehen, 
verfapren, ago (bene aut male) cum 

aliquo. 

Поступили, им, у. pf. 1) дереп, gra- 
dior. 2) umgehen, verfahren, handeln 
ago cum aliquo, me gero erga illum. 

5) ЙШ fleben, consisto, impedior: до“ 
ступила воденица, 

: ` Пош 

Посунашиєе, сучемосе, у. r. pf. @ф 
регацёдгапдеп (haufenweife), егишре- 
те catervatim. 

Посулиши “, им, у. impf. veraleihen ¢ 
compono (cf. намириши, поравнати); 

„То рекоше, па се посулише — 
Посустати, анемо, у. pf. 1) ingges 

fammt müğe шесрен, Чейайгаг 2) mite 
De merde, Таб бег (éro стватим) : 

„Он не тоне што шаре ар 
Посўти, спем, у. pesp'beftreuen, a- 

spergo. 2) begiehen, регѓипдо, aspergo. 

Посушитисе, имсе, у. г. рї. yerdors 
теп, ехатео. ЖУ 

Потаванити, им, у. pf. böbmen, fun- 
do aut İacunari instruo, ' 

Потавнета , ним, у. pf. (Pec.)} Dunfet 
Потавнити, им, у. pf. (Срем.) | werden 
Пошавњети, ним, V. рї. (Ёрц.) f (von der 

Жасђе), obfuscor. 
Потаја, f. Фе Berborgenpeit, occual- 

tum: 

„Маче Марко ноже из nomaje — >. 
Потајашисе, јимосе, у. r, рї. fih Vers 

bergen, fih оегїссеп, аћзсопдо, 
Потајни, на, но, þeimlih, verborgen, 

tacitus, absconditus, 
Потакнути, нем, у. pf. -Darunter {tes 

den, subdo. 
Потапање, n. Daê Ginfernfen, Gintalts 

hen, immersatio. 
Потапашти , ам, (и потапљем), у, impf, 

einfau her, immerso. 

Потапкати, ам, у. pf. йбегашрѓеп, 
conculco, зађсијсо. | 

Потапсати *, ам (и пошапшем), у. рї. | 
н. п. аманеш, баё Anvertraute abs 
Гаидиеп, depositum арпебо. 
јати. 4 

Пошворање, n. у 
Потворати, ам, 
Потворити, им, vide обиједитих 
Потврдити, им, у. pf. 1) befeftigen „ 

firmo, 2) bþeftätigen, confirmo. 
Потврђивање, n. dag Befeftigen, Bes 

ftätigen, firmatio , confirmatio. 
Потерђивати, ђујем, v. impf. 1) bez 

feftigen, firmo, 2) beftåtigen, confir- 
mo. 

Потега, f. (am Wagen) eine, те eiz 
ferne Stange von Реп Borderräderu bis 
ди Der Wage, perticae genus in curru. 

Потегнути, нем, v. pf. з) апџеђен, 
traho, 2) einen Hieb führen, саедо. 
3) ђегоогуеђеп, protraho. 4) einen Зид 
thun (aug Der ЗТагфе), tractum duco, 

Потезање, n. ћав Riehen, Shleppen „ 
tractus , volutatio. 

Попезати , ежем, у. impf. giehen, {ферз 
pen, traho. 

Iomésamace, ежемсе, у, т. impf, fih 
thleppen, trahor, vagor, 
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| Потера, f. с. и Срем.) уїа@ моћера. 
| ПМотшерати, 23, ES ai и рем vide 
| поћерати. Ka 7. 
| Потшератисе, үле ес. 
| ае поћератисе 
| Потеривање, n 

поћеривање. 
Потерівати, рујем, 

| vide поћериваши | 
| Потеби, ечем, у. pf. тү {аи # п, curro, 
| aue Wette laufen. 2) потекла кућа, 

е8 fteht Waffer im Haufe (vor Regen), 
aqua iftravit domum., 

| Потиљав, љка, ш. рад Hinterhaupt, 
| sinciput. 

| Потисје (Потпеје), п. die Gegend ит 
Die Feil, Dag Theifgebiet, . circumti= 
| biscana regio. 
| Потисвивање, п. даѕ Andrängen, гй 
| (fen, ргеѕѕіо. 
| Потиснивати, кујем, у. impf. дтйфеп 
| gegen etma, premo, игрео, 

| Пописнуши, нем, v. рї. Drifen, айг 

с. H СИ 

и ње, Мар а а не: ав еп eines 
Being, súpplantatio, 

Пошвидаши, ам, V. impf. Kora, einem 
ем.) ein Bein unterfólagen, supplanto quem. 
р ошвинуши, нем, у. pf. кога, einem 

ein Bein ипет[фЇадеп, гаррјашо, 
Потшков, m. Das Веја адеп, firmatio, 

inductio ferri, munitio. 
ошкова, f. Dûê Hufeifen, solea ferrea. 

сї. плоча. 
Пошкбваши, кујем, у. pf. befhlagen, 

munire. 

Пошвовица, f. (dim. $, пошкова) ein 
Eleineres Hufeifen, solea ferrea minor, 

Пошнкоав, m. m, ј. во, оп den 6 bis 
8 фИнаофјеп die zwei біпѓесїєеп (под 
колима), boves postremi ad aratrum. 

Пошкопавање, n. раб Ипёегагабеп, suf 
‚ fossio. 

Пошкопаватши, ам, у. impf. untergraa 
беп, за од1о , subruo. 

Потнопати, ам, у. pf. untergraben , 
subruo, 

drüden, premo: Оши но ЕУ Поткрадае, n. Daê Beruntreuen, in- 
| BOBA ти корисни 
| Потицање, п, 1) Баз ет сеп, sub- 

ditio. 2) рав ©игфГап{еп, Durdfirö- 
| men. 
| Homunama, тичем, у. impf. 1) unter 
| etwas їфіереп, subdo, н, п. под казан. 

2) потиче кућа, ев läuft Waffer bins 
in, оре domus. 

.) yide nomaga- 

i им, у. рё unferraudhen ,ر  
subterfumigo. 

МПошкађивање, п. зав Unterrauden, sub- 
|  terfumativ. 
| Пошкађивати, Бујем, у. impf. unters 

raumen, subterfumo. 
| Пошказаши , кажем, у, pf. þeimlid an: 
| geben, detto: 

| Пошказивање, n, dag 2пдебеп, dela- 
tio. à 

| Потказиваши, зујем, у: impf. angeben, 
defero. 

| Пошкапанв, пка, та, die Ffeinere Unters 
| Ғарре, ее е 
Пошкапчић, m. dim, 9. пошкапак. 
| Тошнаши , почем, у. pf. eintragen, sub- 
| texo. 

Пошвивање, n. 1) даз Gintragen, sub- 
textura. 2) DaS Befhlagen (des Pfers 
реб, der Gtiefeln) , firmatio , inductio 
ferri. 

| Потинвати, ам, v.impf. т) einfhlagen, 
Чы 2) befhlagen, firmo , obduco 
6109 

Гегуегѕ10. : 
ше, ам, у. шаре. yeruntreuen, 

1пЁегуегіо , averto. 

Поткрасти, адем, у. pf. yeruntreuer, 
interverto , averto, 

Пошкратити , им, у. pf, yon unten 

Fürzer maen (einnehmen), brevius red- 
do ab ima parte. 

Пошкраћивање, п. Dağ Berfürzen yon 
unten au, аро. 

Пошкраћиваши, ћујем, у. impf. yon 
unten абЁйгдеп, subbrevio. 

Пошкресати, ешем, у. рї. von unten 
bebauen, subtercido. 

Пошкресивање, n. Das Behauen von 
unten, subtercisio. 

Пошкресиваши, eyjem, v. impf. yon 
unten bebauen, subtercido. 

Поткривање, п. das Unterfteden, sub- 
occultatio. 

Пошкриватпи, ам, у. пирг. unter etwas 
verftecfen, occulto aliquid sub aliquid. 

Поткриши, ријем, у. pf. unter etwas 
vertegen, abscondo sub aliquid. 

Пошкрпиши , им, у. pf. кожу, einen 
Фе ап den naten Stelen unfennbar 
mit molenen Сейсен unterfliden, 
subsuo pellis parti vellere carenti laci- 
niam yellere pleniorem , ita ut sutura non 
appareat, 

‚Поткрпакже, n. das Unfernähen Der 
mwollelofen Pelgtheile mit wolligern, sub- 
sutio laciniae vellereae magis. 

Пошкрпљаши, ў? у. impf. ҳипіегпађеп, 

1 

subsuo. сЁ, по пиши, с 
ЛАС ан 

Пошкувавање / Р #ДМуешиваве. 
Поткувава и 43,9, viggo nodu еши» 

24те. 4 ровай, 
о „ 

ваши, 

шү › f Т ой бї 8 

и: и 

до а ТОРНОВ. ЕРНИ 
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Пдтвувати 
Поткупитши у им, у. pf. 

Баштен, corrum po. 
еїефеп, erz 

Поткупити, им, у. pf. unten wegëlau: ` 
ben, subterlego. 

Пошкупљање , n. Daê Auffammeln , sub- 
terlectio. 

Поткупъати, ам, у: impf. unten тедг 
Flauben, colligo sub (arbore poma). 

Поткупљивање, n, раб Beftehen, cor- 
ruptic. 

Потвупљивати, љујем, у. impf. befte- 
hen, corrumpo. 

Потмоо, мола, ло, } yerdunEelt, ob- 
Пбшмуо, мула, a0 scuratus. 
Поток, m. 1) Det Bag, rivus. 2) кућа, 

село у потоку, im engen Thal gwis 
їфеп amei Bergen, convallis. 

По этом (по том), ђеспаф, розћћаес. 

Пот) ‚нуши, нем, у. pf. untergehen, 
шегрт, 

Потоњи, ња, ње, пафђета, Ватац јој» 
qend, insequens : 

„Прва вјеро, потоња невјеро — 
Пбтоп, m. 1) die Ueberfhmemmung 7" 

типданНо. 2) die Sündfiut, diluvium. 

ПотЗпити , ‘HM, у. pf. 1) verfenfen, 
immergo.'2) еіпёаифеп, mergo (плапт- 
но, чоу). 

Потбпитисе , имосе, у. r. pf. unter- 
аеђеп (im Waffer), mergi. 

Поточањак , њка, m. hyp. 9. поток. 
Пошочар, щ. н. п. рак, aug dem Bad, 

е DVO. 

Понтдчара , f. ra. j. воденица, eine Müh- 
le am Bahe, mola in rivó. 

Поточић, m. dim. у, поток. 
Потшпадање, n. das Falen unter etmas, 

das Unterliegen, succubitio {Р sub- 
jectio. 

Потпадати, ам, v. impf. unter efmaê 
fallen, uñterliegen, succumbo. 

Пбтпазити, им, v. pf. þeimliġ begh- 
abten, observare in occulto. 

Потпала, f. Holz zum Unterheigen, Riens 
[рап , lignum subjectitium igni exci- 
tando. 

Потпалити, им, у. pf. unterheizen, von 
unten anzünden, succendo. 

Потпаљивање, n. das Цпеегуциђеп, suc- 
cenśio. 

Пошпаљивати, љујем, у. impf. ХРТ 
yünden ,' suc cendo. 

Потпаритисе, рисе , V. pf. н. п. ирӣ- 

јесна кожа, von unten in Gûbrung 
ибесаећеп , «му 'rputresco, 

Потпасати, amem, v. pf. untergürten, 
subtereingo , sSuccingo. 

Потшага Есе, исе, v. т. pf. ћф 

ипгегаит! ên a subteréingl, succingi, 

Прптас“ вање, о. раб Uutefgurten, SUC 
Ё асно вућдаво xw 

ч 

„убы, д, ®“ 
Потиасивашти, Кн” у. impf, unters 

qürten , зисслаоо.љ 
Пдтшћасти , ̀d aon Bf. unter efmag 
‘fallew, sghjaceo,'subjicior, succumbo : 

s4 ROÊ д Турке. | 
Потпећисе, печесе ‚уе. т. УР. von unz 

ген "де EY ا Subtercoquor (de 
апе 

уь с Anblafen von un- 
ten, (ignis) sufflatio. 

Потпиріваши, рујем, у, impf. anblafen, 
зао. 

Потшпирити, им, у. pf. anblafen, sufflo, 
Потпис , m, Die ‘Unterfrift, subscriptio- 
Потписаши, ишем, у. рї. unterfdreiz 

ben, subscribo. 
Пошписатисе, ишемсе, у. т. pf. uns 
fóreiben , fih unterihreiben , subscriş | 
bò, subscribo nomen. | 

Потписивање, n, DAS Unterfdreiben , 
subscriptio. 

Потписиваши, сујем, у. impf. unters 
fhreiben , subscribo. 

Попшисивашисе сујемсе , у. т. impf. 
“аб МЕ дда са nomen. 
Потплата , f. das Futter (5. 5. am Hems 

de), munimentum indusii. 
Потплатити, им, у. pf. 1) (говорисе g 

подуплатипји) füttern, munio, 2) beż 
даб(еп, erfaufen (8и einer Sdledtigz 
Eeit), emo. 

Попплаћивање, р. 1) Ха üttern, mu- 
' пио. 2) даё (Grau 
Мыны З Ра 

tern, munio, E 10 
"у на: bsr =} 
Потплећавање , n, das’ Befeftigen des 

Gaumfartel um die Borderfüfje dea 
Pferdes, subligatio ċlitellarum, 

Потплећавати, ам, у. impf. т. j. KO- 
ња, деп < Saumfattel um die Borders 
füffe des Pferdes befeftigen , subliga 
clifellas. 

Потплећати, ам, у, рё т. j. коња, 
беп Saumfattel um die Borderfüfje desg 
Pferdes Беѓећідеп, adligo clitellas. 

Потпомагање, n. Das Unterftügen, sus- 
tentatio. 

Пошпомагати, ажем, V. impf. unter 
Die Arme greifen, sustento. 

Поптомоћи, можем (и потпомог- 
нем), у. pf. unter die Urme greifen, 
sustento. 

Потпомоћисе, можемсе (и потпо- 
могнемсе), у, r. pf. fidh беђе еп, aufs | 
helfen, erigo me, subleyo me. 

Попитоучитисе, имсе, у. r. pf. ein Peiz 
nés Boreffen einnehmen, antecuenium 
sumo. 

Потпрашивање, п. бав Фе{їгепеп der 
Bündpfanrne mit Pulver, adspersio puly 
veris pyrii іц trullam incendiaria m, ̀  ү 

f. 1) fife | 
2) ‘érfaus 
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| Пошпрашивати, шујем, у. impf. пуш- 
ку, Pulver auf Die Эйпорѓаппе {їтепеп, 
pulverem рупшт адзрегсо trullae in= 
cendiariaąe. 

Шошпрашиши, им, v. pf. m. ј. пушку, 
Pulver auf Die Zündyfanne ftreuen, trul- _ 
lae incendiariae. adspergo pulverem py- 

rium. 

| Потпрашљај, m. m. j. барута, fo viel 
Puiver, alg auf ein Mal auf die Finds 
pfante аеђе, quantum pulveris pyri 
semel trullae adspergitur; 

Пошпрдач, m. der Hohner, irrisor, de- 
lusor. 

| Поппрдивање, n. Daê Naferümpfen, de- 
lusio. 

Потпрдчватисе, дујемсе, у. r. impf, 
коме, чему, die Nafe rümpfen, suppedo. 

| Потпрдица, f. бег 2{иёўги‹ der Shas 
Denfteude, irrisio, suppeditio (?). 

Потпрднушисе, немсе, v. r. pf. коме, 
чему, ceinen befpótteln, suppedere cui, 
illum irridere. - 

| Потпунити, им, v. pf. ergänzen, sup- 
pleo. 

, Попшуно , gänzliġ, plene. 
Потпуњање (пошпуњавање), n- dag 

©raänzen, completio. 
| Пошпуњати (потпуњаваши), у. impf. 

erqângen, сотрлео. 
 Пдбтра, f: потрица, der Getreidefhaden, 

(den das Bieh тафб, detrimentum 
(im eigentlihften Berftande). 

Потражипи, им, v. pf. auffuchen, quaero. 

· Пошрбушина, f. Dee Занфеђен (der 
Haut), pars pellis sub ventre. 

Потрбушицёе, } auf dem aude, pro- 
Потрбузшнке, E | 
Нотргати, ам, у, pf. т) паф einander 

зетте феп , гашро aliud ех alio. 2) паф 
Der Reihe abbrechen, абрћисфен, de- 
сетро aliud ех alio. 

· Потрташисе, амосе, v. r. pf. berften, 
rumpi (н. п, од смија). 

Потргнуши, нем, у. рї, heryorziehen, 
"ифеп, protraho, 

· Потреба, f. dag Bedirfnif, Gebrauch , 
115115. 

· Потребан, бна, но, nothwendig, ne- 
cessarius. 

Потребовати, бујем, у. pf. und impf. 
brauchen , поа þaben, opus habeo. 

Пошрепшити, им, у, pf. erbeben, con- 
tremo: 

„У Бивоту светац потрептио — 
| Потресање, n. 1) dag Œrfhüttern, con- 

cussio. 2) daS Trilern (Bittern mit der 
Stimme) im Gefange, vibratio, crispa- 
tio vocis. 

· Потресати, ам, у. impf. 1) erfhüftern, 
‚ сопсиџо. 2) friflerp, crispo yocem. 

Пот 62: 

Потрести, сем, у. pf. r) [фи еп, 
quatio. 2) trillern, vibro vocem. 

Потрзање, n. а) Daê Hervorziehen, pro- 
tractio. 

Потрзатшиф тржем , v. im к 
en, pr һә, У 480: / А 

Пбтрин vide nomga (dim. >). 
Пдприча&р// m. који учини потрицу, 

бег einem ing Gehåge geht, venator in 
alieno. 

Потбркалйштпе, n. н. п. коњско, или 
човечје, die Länge eines Niftes, quan- 
tum homo aut equus percurrit. 

Потркушица , f. Kleinigfeit, negotium ̀ 
parvum. 

Пошрљати , ам, v. pf. über etmas bins 
fahren (mit der Hand), defrico. 

Потровати, pyjem, v. pf. паф derReihe 
vergiften, veneno interficio alium exalio. 

Потрошак, шка, m. 1) der ЗЗесбтанф, 
das Berbrauben, consumtio. 2) „Од 
шепси]е нек потрошка нема — 

Потрошити, им, у. pf. усгбгаифеп, 
ађзито. 

Потрошитисе, имсе, у. г. pf. fih (feis 
пеп Beutel) дитф Ausgaben gang aus- 
leeren, exinaniri sumtibus. | 

Потрпати, ам, у. pf. паф Der Reihe i 
binein (zufammen) werfen, conjicio a- 
liud ex alio, 

Пошрпети тиж eec.) vide потрпље« 
ши Ф. 

Потрпетисе, РАТ (Pé. J# vide по- 
рплекиве.у%ж®/ И Pra 

Потрпиши, му й ез.) vide пошр- 

CO, (Срез ууй иусе, M.) vide по- 
трпљёшисе. А И 

Пошрпљети . . pf, (Ерп.) gedul- 
реп, expect ,fquesco. 

Потрпљетисе, пимсе, у. r. pf. (Epu.) 
fih аеошбеп, quiesco , expecto. 

Потрти, рем, потръо, у. pf. 1) mit 
06 еп treten, сопсијсо, 2) зи Grunde 
rihfen, perdo: потрли смо волове. 

Потртисе, ремсе, пошръосе, у. г. pf. 
1) gu Grunde gerichtet werden, concule 
cor. 2) {ih reiben (mit Der Hand), per- 
fricor. 

Потрудиши, им, у. pf. кога, беті: 
реп, ibe madhen, laborem creo cui, 

Пошрудишисе, имсе, v. г. pf, fih bes 
mühen, operam до. 

Пошрулиши, имо, vide потрунути, 
ошруниши, им, у. pf. фейтенеп, cons 
spergo (sale, pulvere). 

Пошрунуши,. немо, у. pf. ¿erfaulen, 
verfaulen , computresco. 

Потрусиши, им, v. pf. verunreinigen, 
anftreuen, disjiciendo сотрісо: 

„Да костима цркву потрусимо — 
Потрчати, чим, у. pf. Jaufen, curros 
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Потужитисе , имсе, у, г. pf. fi бег 
Начењ, conqueror, 

Потув, m. дрво, као клин, што ка- 
чар мешне на обруч па удара у ње- 
га маљицом кад покуцује обруче. 

Потурање, u, vide побацивање. 
Потурати , ам, vide побацивати. 
Потуриша, им, vide побацити. 
Потурица, f. (остафе ћф) ипефбе Türz 

fe, Aftertürfe, рзецдо са. 
Потшурчењак, m. еіп Renegat, aposta- 

ta. Нема (зла) Турчина без nomyp- 
чењака. 

Потурчити, им, у. pf. зит Türfen mas 
hen, facin esse Turcam. 

Пошурчишисе , имсе, v. г. pf. ein Tür- 
fe werden, fio Turca. 

Потући, учем, v. pf. jufammenfdlas 
gen, contundo. 

Потућисе, учемсе, у. г. pf. 1) fih fola- 
gen, сопШ ко. 2) mit den ©рівеп der 
Oftereyer zufammenfhlagen (ein Ofter: 
fpiel), committere ova paschalia. 5) по 
свијету, f in der Welt регит{ф!а+ 
gen, vagor. г ` 

Потуцање, n. dag Шиђефие еп, cir- 
сштуаваћо. 

Потшуцаши, ам, у. impf, бегштпіфтоеіғ 
fen, circumvagor. 

Потшуцатисе , амсе, у. r. impf. fich Bers 
umfhlagen (їп Der Welt), gircumvagor. 

Потуцатисе , амсе, ЫЫ цотуђисе 2. 
Потуцња, £. der обе Bagas 

bunde, егго, 7 | ۵ Ф , 

Поћера, #. (Ерц) Бейер, die Treib- 
jagd, venatio, captið,: с пли у по- 
hepy; спштла за њи ра (4и: 
зецав р). | ; à : 

Поћерати ; ам, у. pf. (Ерц.) treiben, ago. 
Поћерашисе, амсе, у. r. pf, (Ерц.) fid 

hþerumtreiben (im Felde, im Proğeffe) » 
agıitor. 

ПоКериваһе, п. (Ерп.) dag Antreiben, 
асо, ~ 

Поћеривати, рујем, у. impf. (Ерц.) 
anfangen ёи treiben, agito. 

Поћи, пођем, v. pf. gehen, ео. 
Поуздаи, на, но, verläflih, guyerläpig , 

haud dubius, certus. 

Поуздање, n. dab Bertranen, fiducia: 
„Ченарале моје поуздање — 

Поуздатисе, амсе , у. г. pf. у кога или 
у што, vertraucn, fih yerlaffen auf 
iemand, сопћао. 

Пбулитисе , имсе, у. r, pf. [lebt троје 
den, fio malus, педпат. 

Поунијашищи, им, v. pf. шїп умијат 
(Unirten) maden , facio esse unitum 
(fidei ecclesiae latinae). 

Поунијатитисе, имсе, у. г. pf. fidh 
uniren (mit Der lat, Kirche), uniri fidei 
latinae. 

|| ` 
Поперина, 
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Поутицати, шичемо, у. pf, \пафеїп« 
По утјецати , печемо, (Ерц.)ў ander 

entlaufen, evadit alius ех alium, 
Пбушка, f. vide цотка. 
Поучаванње, n. dag Beleren, edoctie, 
Поучавати , ам, у, impf. ein wenig без 

Іергеп, doceo. А 
Поучаватисе, амсе, у, г. impf. [егпеп,: 

disco. 

Поученије, n. (die Belehrung) die Pres 
маг, admonitio de rebus divinis, sermo. 

Поучити, им, у. pf. belehren, addoceo, 
Поучитшисе, имсе, v. r. pf. disco, edoceor. 
Поучица, f. vide потка. 
Поцад, m. vide подсад. 
Поцепати, ам, (Рес. и Срем.) vide no- 

пи]епапти. 
Поцёпатшисе, амсе, (Рес. и Срем.) vis 

de поцијепашисе. N 
Поцерац, рца, m. човек из Поцер]а: 
„Веселисе Поцерац Милошу —. 

f.) die Gegend иш den Berg 
Поцерје, n. f Цер: 
„a осванем у Поцерју славном — 
„У Поцерју освануше Турци — 

Поцерскӣ, ка, ко, von Поцерје: 
„Напишесе Поцерске ракије — 

Поцитанити, им, у, pf. ¿um Bigeuner 
maden, facio esse zingarum, 

Поциганишисе, имсе, у. r. pf. ein Bis 
geuner werden, fio zingarus. Р 

Поциганчити, им, у. pf. ёи einer Qis 
qeuncrin тефеп, facio esse zingaram, 

Попиганчитисе , имсе, у. r. pf. eine Qis 
grunerin werden, fio ut zingara, 

Поцијёпати, ам, у. pf. (Ерц.) з) gers ` 
` fpalten, Ф идо. 2) pinabfaufen, te 
poto. 

Поцијёпатисе, амсе, у. г. pf. (Ерц.) 
feine Kleider јесте еп, lacerare vestes, 

Поцрвенети, ним, | 
ү: BE (Рес.)' 

ПоцрвЄниши, им, 
у. рї. (Срем.) 

Попрвењети , ним, 
у. pf. (Ерц.) 

Попркати, амо, у; pf. nah Der Reihe 
verreden, intereo alius ех alio. | 

roth werden, eru- 
besco, 

Поцрнети, ним, v. pf. (Рес.) } (фтак; 
Поцрнити, им, у. pf. (Срем.) р werden, 
Попрњеши, ним, у. pf. (Еру.)Ј бо niger, 

ађег, 

Почастити , им, у. pf. Бет ен, fraca 
tiren, convivio excipio, 

Почек, m. Borg, 10, mutuum : дао ми 
на почев, auf Borg, ји eib, mutuo, 

Почекати, ам, v. pf. ein wenig wars 
ten, exspecto. 

Почем, etwa, forte: ако почем дође. 

Почетак, mma, m. 1) der Anfang, inis 
tium. 2) (im tiden und Striden) 008 
Mufter, exemplum, 
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| Почети, чнем, у. pf. beginnen, anfans 
gen, Incipio, 

| Почешисе, чнемсе, у. r. pf. beginnen, 
соер1: почела се крајина. 

| Почешати (почесати?), шем, у. рї. 
| rapen (wo е8 judt), frico. 
| Почивање, n. ђав Ruhen, quies. 
| Почивати, ам, у. impf. ruben, quiesco, 
| Починиши, им, у. pf. nah der Reihe 
| maden, facio aliud ex alio: починио 
| · тпристиа јада. 
| Починуши, нем, у. pf. аиёгайеп, con- 

quesco., 

Почињање , n. ђав Beginnen, orsio. 
Почињати, њем, у. impf. anfangen, 

beginnen, ordior, incipio. 
Почињатисе, њемсе, у. r, impf. begins 

| _ nen, incipior, с у ћ 
Почистити, им? е помести. 

| Мочишлучитци , ‚ У. pf. unter: eine 
weite AShängigteit bringen (5. 5. wenn 

°` BDinêberrn, noh dem Фајфа Das Neur: 
tel geben muf), alteri vectigali subji- 

| сеге. 5 | 

| оша, f. з) Бур. у. попадија. 2) као 
црна марама, што се носи на вра- 

my (у, Србији), ein, Послеб Halstud , 
collaris genus. 5) noura (или nome), 
wmo Турци носе око главе, ein 
{фюагег Turban ,. tiara nigra auro 

| praetexta.. %. : 

| Пошалиптисёў имсе, v. г. pf. {hergen , 
im Spa etwas fagen, јосог. 

| Пошалица, f. © раб, Сега, Jocus. 
| Пошаљивање, n, $аё О фееп, јосаћо. 
| Пошаљивашисе , љујемсе, у. r. iy f. 

{фегеп, fpaffer, јосог. / 7 
| Поше, ema, n. vide поша 
| Пошешати, ам (и пошећему/ ў 

einhberwandeln, inambulo. 

+ 

| ein Bauer nebit den Abgaben ап feinen · 
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Поштнапање, п. das (Свен auf Dere 
Stab im Geben, innisio baculo, 

Поштапатисе, амсе (и поштапљем- 
се), v. r. impf. fih auf den Stab fis 
ken, innitor baculo, 

Поштар, m. der Poftmeifter, cf. nou 
тпа. 

Поштпарев:, ва, во, ; 
Пеш, 54: к! dea Фобте те в. 

Поштедеши , дим, у. рї. (Рес. 
Поштедити, им, у. pf. (Срем брае, 
Поштпсђети, дим, у, pf. (Ерц.)ј р у 

неме" полытедитні.апруда. 
Поципеи ‚ана, но, 1) teDlih, probus, 

2) (у Србији) aud, und zwar тейеп: 
theils enthaltfam im Genuß der Liebe, 
castu # добар човек, али није пош- 
шен. 3) да си поштен! [аде тап, 
mwenn einer feinen Namen gefagt раќ, 
A. Karo ши je име! 
Б. Обрен. 
А, Да си поштен! 
Б. И ши да си жив и здрав. 

alfo зоб! in бег alten Bedeutung { 
geehrt hon atus, 04 

Поштпење, n. die Redlihfeit, беба 
feit, honestas, probitas, ` 

Поштин, на, но, Poft, currus publici, 
Поштипивање, n. dag Kneipen; 9012 

čen, vellicatio. 
Поштипиваши, пујем, у. impf. zwi- 

сеп, Ёпеіреп, vellico. 
Пошто, 1) wie theuer, quanti. 2) nads 

. Dem, posteaquam. 3) по wmo? cf. по, 
Поштовање, n. Daê Achten, cultus, obe 

servantia, cum quis magni fit ab ош- 
nibus. - 

Поштоваши , шујем, у. impf. афееп, 
magni facio, colo. 
оштоватисе, тујемсе, у. r. impf. 
поштуј се, |фате dih (раб Adz 

| Пошивање, n. баё Uebernûben, supers 0. tung yor dir felbft, und vor andern). 
| Пешивати , ам, ү, impf. übernähen, su- 
| persuo, 

| Лотијачити , им; v. pf. einen зит ши- 
| jax тафеп, facio esse шијакит. 
| Шоши]ачишисе, имсе, v. г. рї: ein ши- 
| Јак werden, бо шијак. У 
| МЏошити, majer ҮР! übernáhen, su- 
| PEDRO: | КУ й HEJIR TE 

| Пошкропиши A Р vidé покропити. 

| Пошљедав, шка, m. (Ерц.) баё (пре, 
таё ат Ende heraus бошт, finis. 
| Пошљедњи, ња, ње, ‘Der legte, ulti- 

mus, postremus. 

| Пошовчити, им, у. рї. gum шовац 
| тафеп, facio esse monnum. 
Пошокчишисе, имсе, у. r, pf. ein що- 

каз werden, fio шокац. 
Пошта, f. Die Poft, cursus publicus, 
Поштанска, ка, ко, н. п, коњи, Poft, 

вигзиз publici, \ | 

Пра, праа (или пра), m. т) der Staub, puls 
‘vis. 2) Daê Pulver (zum Отисфђтел, 
alê Medicin), pulvis. 5) раб Pulver 
(Sdiefpulvet), pulvis pyrius (А 727 = 

У „Нестаде им праа и олова а. сем. 
У 7 „Праа има „ал' олова нема — 7 

Прабаба, f. die Urgroğpmutter, abavia. 
Прабабин, ңа, но, der Urgrofmutter , 

ађаултае. - 
Прав, ва, во, 1) нијфи а , insons. 2) 

gerade, rectus, Право реци, па гледај 
me ушециј и криво сједи, а право, 
репи. 

Правац, вца, m. т) der Gerechte, Uns 
1911019, Justus. 2) на правац, бегаз 
бе аиб, recta, 

Правда, f. рав Redt, die Geredtigfeif, 
justitia , justum. 

Правдање, п. раб Nedtfertigen, схсц= 
sallo, purgatio, 

4 
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Правдаши, ам, у. impf. reġtfertigen , 
реве; 

Пргведан, дна, но, астефе, justus. 
Праведник, m. der Фетефсе (biblifh), 

Justus. 

Прави, ва, во, ref, eht, verus : прави 
Србин, прави Турчин, през Pain- 
Һанин и m. д. 

Правило, п. її. п. црквено, die Rirdhenz 
regel, directorium : He зна правила. 

түти, им, (у Сријему, у Бач. ну 

Правица, : ѓа. а í 

Прављење, п. (у Сријӯжу, y Балк. и у 
Ban.) vide грађењ 

Правоје, m, iannêsname, пе 
Прав правціт, права правцита, про- 

во правцито, +) gang gerade, aequis- 
simus. 2) qang gereit, justissimus, in- 
nocentissimus. 

Праг, m. die Shwelle, limen. 
Прїдед, m. (Pec. и ү» и прађед. 
Прадедов, Ba во, ey ма 

прађедов 
Прађед, ш. пе der Мечар ater, ab- 

avus. 

Прађедов, ва, во, (Ерп.) исдгофейег: 
нф, Ж ш. 

Пражгње, п. Daê @бесйн{Ф des verbrennen: 
den Pulvers, sonus pulveris pyrii adusti, 

Пражити, им, у. impf. verpuffen, sonum 
edo pulveris pyrii adasti. 

Празан, зна, но, leer, yacuus, Празна 
рука мртвој друга. 

Празник, т. der фўеїегѓад, dies festus, 
Прағніна, f, die @ееге, Qeerheit, vacui- 

tas. Пуно празнине. 
Празновање. (празновање), п. Daê Feiz 

еси, diei festi actio, celebratio. 
Празновати (празиовати), нујем, +. 

impf. feiern, Фет festum ago. 
Празнослов, m. који изоставља слова 

кад пише, ein ©Egrtiber, der Buds 
ftaben амејаве, qui literam omittit. 
a3HOCAOBHTIM, им, V, impf. ифа: 

беп duölaffen im Schreiben, omitto ele- 
mentum in н, 

Празно Ссловљење . dag Uuslaffen von 
? Suchftaben im бфге, omissio lite- 

rae in seriptura. 

Праља, f, перила, Ме Wåfdherin, lotrix. 
Праљин, на, но, der УЗајф јсаџ, Der 

#а{фегїп, lotricis. 

Дн m, ein Shif, groBer alê ein Kahn 
(чун), и genus, // 

трі М, l yide n emaljen pudim" 
a? Прама, || | 

Нрамён, m, Вав Bife Ју 0 
саггиз, н. п. косе; вуне, 

магле, 

Прашсње, п. (coll.) фе 0901, cirri, 

Пра 62$ 

Нрамичак, чка, m. Бур. 9, прамен. 
Прамче, чета, n. ein Fleiner прам, line 

tris genus, | 

DE та. vide прамен, 
Прање, n. da адеп, lotio. 

Праово, n. Ruinen einer Stadt ап бее 
Donau, іп Der Neaotiner Krajina. сї, 
Крајина Негошинска. 

Прапорац, pya, m. Die Shele, tintin- 
nabulum. 

Прапорчић, m. dim, %, прапорац. 
Прас, m, (eine Art Baud) die Porre, al- 

lium porrum Ling. cf. prasius im gat, 
und Oriedifhen. 

Прасад, f. (coll,) die Fertel, porcelli. 
Прасац, сца, m. еіп їфоп ermadhfenes 
фи, porcus : | 

„Поручује»Вар: тта Ћожићу : 
а јој пошље од прасца ножицу —. 

Прасе, сета, n. еіп erel, porcellus, 
Прасетина, f. Serfelfleifh, porcellina. 
Прасећл, ha, fe, Yerel, porcellinus, | 
расиши, им, у. impf. ferfeln, (porcos) 
pario. 

Праситисе, имсе, ү. r. impf. ferfeln, 
pario. 

Прасица, f. јешко се говори) vide 
и. К р, н Ба ) 

Праска, f. dhi Brader, crepitus: стоји 
праска. 

Прати ам, v.impf. Ё еп „устеро«– | 
Прасква, f. vide брескр saht 
Праснути, нем, у. рї. ф , pute 

на аш{бсефеп , erumpo. | 

Прасци, саца, m. ҮРЕ (coll.) die Fertel, | 
рогсић. 

Пратт, nepem, у. impf. тајфеп, lavo. 
„Пратилац, maona, ш. der Begleiter, 

comes. 

Пратити , им, у, impf. begleiten, со: 
mitor. | 

Пратљача, f. дрво (као мала nora» | 
mana), што жене лупају њим KO- 
туље кад перу. 

Пратња, f. die Begleitung, comitatio. 
Праћа, f. пударка, die Shleuder, funda, 
Праћакање, п. дав Serumfdlagen mit 

Den иф еп, agitatio pedum. 
Праћакатисе, амсе ‚ Wr. поре, еф þer- 

цттосееп (пре der дуф- ит Trodenen), 
agitari 

Праћење, n. баё Begleiten, comitatio. 
Праћипа, f. 1) dim. y. праћа. 2) на Cas 

мару она узица ( мјесто узенђије) , 
на којој се држи нога кад се јаше, 
der Steiabügel am Saumroffe, stapia 
jumenti clitellarii. 

Праунук, m. der Urenfel, pronepos. 
Прашак, wka, n. dim, v. пра. | 
Прашан , шна, но, ftaubig, бейди, 

“pulverulentus, 

Прашење, и, 1) dag Stauber, Erregen 
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des Staubes, ршуегано. 2) dag Софеки 
(im Weinberge), pulveratio. 3) баё Werz 

| теп (derSau), das (ўсе, partus porcae. 
| Прашидба, f. die Socferung {до 
А де, ријуегано. 2 

{| Прашина, f. augm. 9. пра. са 
"| Прашити, им, у. impf. 1) Таивен, pul- 

| vero, pulverem excito. 2) виноград, 
| Тофегп, pulvero. ЖҮ 
| Прашка, f. ein Gtäublein, pulvisculus , 
| "atomus: нема брашна ни једне 

|  прашке. | 
| Праштање, тп. 1) Daê Зете ђеп, Bers 
| geben, veniae datio, venia. 2) баё 215: 

fhiednepmen , salutatio discedentis aut 
| vel decedentis. _ | | 
| Прашпташи, ам, ү, impf, verzeihen, ig- 
| nosco. 

| Праштатшисе , amce , у, r. impf. Abfhied 
_ nehmen, fih beurlauben (fagen про- 
сти брате !), saluto discedens vel de- 

| cedens, 
| Праштење, n. Daê Krahen (шепп z. B. 
| ein Rind Durch ein Dihtes бјеђо Durds 
| ` tringf), fragor. j 
| Праштити , шти, ү, impf. Ёсафеп, fra- 
| gorem edo, | 

| Прашћење, р. vide праштење.. 
| Прашчићи, т, pl. (со) dim. o. прасци, 

| Првашњи, ња, ње, neulih, порегиз, 
|. Првенац, нца, m, m. j. рој, der (сг 

' ling (der erte Shwarm), apum exa- 
| meu primum. 
| Први, ва, во, Der erfte, primus, 
Првине, f. pl. die би иде, есе That, 

‚ primitiae: нијесу шо њему првине. 
Прво, neulih, пире. * ` | 
Првоженац, нца, m, der die erfte Ehe 
` eingeht, qui primas nuptias facit, | 

| tosti genus : миришу ти уста, као 
да си пргу јела (у припоғијетни). 

Прда, f. Der бит, crepitus (ventris): пр- 
© да прду сустиже. 
Прдало, n. das Werfzeug gum Jarzen, 

culus ex quo peditur. | 
Прдаљка, f. на гадљима она цијев, 
што стоји гадљару на рамену кад 
свира. Прдаљка’ је настављена на 
неколика мјеста, и сва је обљеве- 

_ на косишером. 
Прдачење, n. vide пошпрдивање,. 
Прдачина, 4. vide пошпрдица. ; 
ШЕШ: mce „1йв„пошпрдйва- 

тисе аиста рта а 
Прдеж, m, der Furg, crepitus ¥entris), 

Смеосе као прдеж y rahama. 
Прдевнуши, нем, у. pf. mit einem {игуз 

ађиПфеп Getöfe fallen, cadere cum 
crepitu. $ 

Прдења t. m. vide прдало 1. 4. гузица : 
узе падна твоздењак, те удари 

Прга, f. ein Фелфе, Das qeriflet ift, cibi | 
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нашега Мују над прдењан — сї, o- 
клицнуши. ! 

Прдети, дим, (Рес,) vide прђети. 
Прдешно , m, ein fherzhaftes Сфе[е 

wort der Mütter gegen Kinder: dy 
Farger! рейиог! ; | 

Прдиши, им, (Срем.) vide прђети. 
Прдлање ‚ п. раб ©фтойвеп, пизацо. 

Прдлати, ам, у. impf. dumme Zeug 
ihwäben, nugor. | | 

Прднути, нем, у. pf. einen Furg laffen, 
crepitum (ventris) edo. 

Прдњава, f. das Farzen, crepitus; стоји 
га прдњава, : 

Прдоња, m. 1) попрдан, тт. j. гра онај, 
wmo је крупан као боб, Die адб е 
Gattung Fifolen, phaseoli genus, 2) дев 
Заке, qui pedit. 

Прдосија, f. ©dimpfwort von altem 
їфЇефїеп Raudtabad, Shieppulyer , 
rés parum valens. ` 

Il pheme, n. dag Fargen, crepitus emissio, 
Прђети, дим, v. impf. (Epu.) з) fars 

еп, pedo. 2) за кога, или за што, 
fih ит etwas feheren, сито rem: нећу 
и не прдим (за mo); прди Mapa за 
пудара: ши синко и не прдиш за 
науку (Прдим, B. E., прдим). 

Пре, (Рес. и Срем.) vide прије. | 
Пре, 1) fer, ubers, рег-, in прекра- 
"сан, прелијет. 2) Брет», allzu, зијеђт, 
потоп: прекувано, шреслано, ppe- 
учен. å 

Пребацивање, n. т) дав Hinúberm 
Ueberwerfen, trajectio. 2) das Borritz 
čen, Borwerfen, exprobratio. 

Пребацивати, цујем, v. impf. 1) bins 
überwerfen , їгајісіо, 2) überwerfen, 
їгајісто. 3) vorwerfen, exprobro, objicios 

Пребацити, им, v. pf. 1) преко куће, 
über Das Haus hinüber werfen. 2) куз 
hy, daS Haus berwerfen 7 B. mit 
einem Gtein), trajicio. 5) vorrüden, 
vorwerfen, exprobros objicio. 

Пребег, m. (Pec. и Срем.) vide пребјег. 

Ў Д 
Пребајати, јем, vide обаја бриз 

fef 

Пребећи (говорисе и пребегвути),љ// 1 
бегнем, (Рес. и Срем.) vide пребјећи, 27/2272) 

Пребщање, n. 1) dag тефен, Касно, 
. 2) Daê Эегефпеп, compensatio. »%, 
Пребијаши, ам, у. impf.» з) бтефен, 

frango. 2) беге пеп, compenso. 

Пребирање , n. dag Uebertlauben, Uebers 
Tefen, perpurgatio. | ; 

Пребираши, ам, у, impf. überlefen, 
прес анреп, регрогво, 

Пребиши, бијем, у. pf. з) зет ф!адеп , 
зетбрефеп, frango: нож, ногу, дрво 
и т.д. 2) једно за друго, gegen eins 
ander berechnen, compenso. | 

Нребјег, m. (Epu. ст.) Фес У Ф на» 
фет 510 10е, profugus; ЧИ 

| 
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„Два пребјега гору пребјегоше — 
„Волим биши пребјег у кауре — 

Пребјећи рано рибе и пребјегнуши), 
бјегнем, v. рї. (Ерп,) fliehen, fih 
flüchten, Шр, 

| Пребледети, дим, у. рї. (Рес.) } blag, 
Пребледити, им, V. рї. (Срем + Pleh 
Преблијеђети, дим, у. pf. (Ерц.) J wers 

den, pallesco. 
Преболеши, лим, у. pf. '(Pec.)} genefen, 
Пребблити , им, у. рі. (Срем. 1 сопуа- 

· Пребољеши, лим, у. pÊ. \Ёрц.); lesco : 
„Ако га глава SAONE | 
„Да Бог да да га преболи — 
„Имаде ми Ђетић Цинцар Јанко, 
ш још није ране пребољео = 

Преборавити, им, у. рё. Durgleben , 
оиефбгіпдеп, ехіво (aevum). 

Пребранац, нца, m. т. ј. пасуљ, eine 
Urt Fifolengeriht, cibi genus ех fabis. 
У Србији по селима кажу (као y 
шали) опин гра (зашто га нај- 
више једу калуђери), а по варо- 
шима ‘C aT a HAH] a. 

Пребрати , берем, v. pf. überffauben , 
iberlefen, perpurgo. 2) пасуљ, mit 
Oel und Zwiebeln Еофел, coque fabas 
cum oleo et cepis et pipere. 

Пребродити, им, У. рї, dDurhwaten, 
уадо transeo. 

Пребројиши , им, у. pf. überzáblen, per- 
numero , “ры 

Превалиши, им, v, pf. 1) umwsrfen, 
еуекћо. 2) очима , Те! апіеђеп, torvo 
oculo aspicio 5) превалило подне, 
по зиме, vorüber ери, elapsum est. 

Преваљивање, n, da Umwerfen , ever- 
sio. 

Преваљивати, љујем, у. impf. 1) ит: 
werfen , everto. 2) очима, [hel anfes 

þen, toryo vultu tueri. 
Прёвара ЈУ (Бер. : Срем. уле 

вара Р7 
Преварсийк, m. пбејб ене: Cidre, ci- 

drus coctus. 
Преваривање, n. dag Цебегеофеп , co- 

ctio, 

ревариваши, рујем, у. impf, 
hen, coquo, percoquo, 

Преварити, им, v. pf. betriegen, deci- 
plo, fallo., 

Преварити , им, у. pf. überfieden , per- 
УУ. 

Прсваритисе, имсе, v. г. pf. {if йи: 
{феп, decipior , fallor. 

Превез, m. eine Urt Frauenmüge, vit- 
tae genus, 

Прсвесити, им, 
превјесити, 24, И 

Превести, ведем , у füh 
ren, ну лл Превео "би га жедна 

рреко воде (er it ungemein Кид). 

Peca С ји vide 

überfo- 

Пре 

Нревести, везем, у. pf überfüpren, | 
trajicio. | 

Превешање, n. (Рес. и Срем.) vide пре» |! 
вјешање. · 

Превешати , ам, (Рес. и Срем.) vide | 
Y дешаи. " 
Превијање, р. 1) ђаз Ueberwideln, cir- | 

cumvolutio. 2) баё Berändern der Stim- |! 
me, vocis inflexio. | 

Превијатн, ам, у. impf. 1) überwis 
Феи, circumvolvo. 2) 01е Stimme yers 

ändern, inflecto vocem : 
„давуваћу као кукавица,  / 
„Превијаћу као ласшавица — 

Превијатисе , амсе, ver impf, fi wens 
den und дгеђец, torqueri, 

Превијача, f, ш. j. колиба, eine Art 
leichter Hütte, tugurii genus. | 

Превити, вијем, у. pf. überwiden, 
circumyolvo, 

Превјесити, им, V. рё (Еру) йбеграп»= 
aen, аррепдо. 

Превјешање, n. (Ерц.) das Мебесфапе 
gen, appensio. 

Превјешати, ам, у. impf. (Ерц.) übers 
рапдеп , аррепдо. 

Превлачење, n. 1) Daê Ueberfhleppen, 
'{гапзрок!айо. 2) Вав langfame Fahren 
mit dem $10ребодеп über die ERAB 
ductatio arctus per fides, | 

Превлачити, им, у: поре. 1) йбегїфТер= | 
pen, transporto trahendo. 2) mit denr 
Sidelbogen langfam -über Die гусле 
{абгеп, arcum ducta | ег fides. е, 

Преводищи, им, ү. impf. hinüberfühə 
геп., traduca.: 

Превођење у а. dab Hinüberführen, tra- 
дос, i 

Превоже ње, n. DaS Џебеџјевеп ier eis, 
пеп Fluß, trajectio. 

Превоз, m, Фе Цебегѓиђе, das барг: 
qelD , naulum. 

Превбзипш, им, 
trajicio. 

Преврата, f. преврашуша, ein Ges 
riġt von Giern, placentae genus ex 
ovis. Kykypyəno брашно закувасе 
јајима (у каквом суду), па се онда 
онај скроб пзаспе у тигањ на вру- 
Һу маст; кад се од 0340 полшече, 
онда се преврне, те сеи с Apy- 
ге стране испече; потом се једе 
(највише вруће). 

Превратипи , им, у. pf. APARE 
түз. ТИ а, ү 

Преврдтуша, ма А Км; 
Пре ‘враћање, п. das Umlepren, inver- 

510. 

Превраћати, 
шуегјо. 

Прсврети, рим, у. pf. абайђхеп, de~ 
Когуељсо, 

у. impf. йбес[ебем 

ам, v. impf. штееђкеп, 
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Преврнути, нем, у. pf. umwenden , 
converto. „а _ ы обарање беч етт: EELE? - 

, vide превраћати. 
Превући , вучем, у. pf. црегџеђеп, 

traho айо, traho per aliquid. 

Прєгазити, им, у. pf. 1) überwaten , 
vado transeo, воду ође преко воде. 

Прегача, f. eine Art wolener Shürze, 
lhi  praecinctorium laneum. 

'Прегибање, n. dag Beugen , flexio. 
Прегибао, бли, f. Das Gelente, articulus. 
Прегибапш, бљем (и прегибам) ‚ у. impf. 

beugen, flecto, 
ҸТрегледалица, f. die Borfdrift, das 

Sdreibmufter, exemplum scribendi. 
Шрегледање, р. з) Das Ueberfhauen, 

Цебекјеђеп, Durgfeben, perlastratio. 
2) daS Abfehen паф einem Mufter, 
imitatio. 

+Прегледаши, ам, у. impf. 1) úberfe- 
hen; perlustro. 2) nah dem WMufter 
maen, facio ad exemplum. 

Прегледаши, ам, v. pf. йбесіебеп, übers 
' blien, pervideo. 
Преглодати, Бем, v. pf. Durhnagen, 

perrodo. ; 
Прегнуши, нем, у, pf. biegen, Ders 

beugen , inílecto. 
Прегониши, им, у. impf. hinüber treis 
“Ben, ago trans-. ` 
Прегонишисе, имсе, у, r, inipf. mit Anefz 

doten gegen einander fedten, einander 
aufşieben, ludificari, ducere se invicem, 

Прегоњење, n. з) Daê Hinübertreiben, 
'transmissio , transjectio. 2) рад Auf- 
међев, traductio , јад: ћсаћо. 

Прегорети , им, у. pf. 1) н. п. дрво, 
Durhbrennen, регигог. 2) оет{фїтеггеп, 

‘tolero, obliviscor. 

Преградав, шка, m, eine Abtheilung, 
x Вегјаћад im Haufe, zotheca, locus 

assibus sêparatus, 
Преградити, им, у. pf. iberfdlagen , 

оет{ф!адеп, assibus separo, ` 

Преграђивање, n. daS егфтадеп, se- 
paratio per asses. _ 

ПреграБиваши, Бујем, 
јс адеп, assibus separo. 

Прегризање, n. daS Durdbeifen, per- 
mMOFS10. у 

Прегризаши, ам, у. impf, Бигфре ен, 
регтогдео, регедо, 

Прегристи , ризем, у, pf. дигфрећен, 
регтогдео. 

Прегрмети, ми, У. рї, рату ово 

у. impf. yers 

Прегрмиши, мт, у. pf, (Срем.) р прегр- 
Прегомљеши, им, у. pf. (Ёоп.)} ми, bis 

` ртејев Gewitter (fig.) vorbei ift, да 
haec tempestas praeterierit. · 

Прегбшщн, f pl. beide Кафе Händer 

2) Darüber treten, zertreten, сопсијофе 

= 
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gum Saffet hingehalten, ambae volag 
ad accipiendum quid paratae: пуне 
прегрщти; дај ми једне прегршши 
брашна ; пије воду прегрштпима. , -J 

Пред, vor, ante: пред кућом; пред е» pie 
Преда, f Богом; преда мном; пред 4 
кућу (cum acc.) ; пред Бога; пре og 
ме; из кесе, па преда се, nur {O Lren 
þer, fo bat тат i | IA 

Предавање, r. ме Uebergabe, deditio, 
Предаваши, дајем, у. impf, 1) ğbergez 

беп, dedo. 2) gur Цебетдаре nöthigen, 
adigo ad deditionem. К 

Предаја; fe Die Шеретдабе, deditio: man- 
wao (и. п. ајдук) на предају. ус йа 

Предаши ,,ам, у. pf. 1) übergeben, de- у 

do. г)-ит Небегаћвре пописеп, ад о 
-ad deditionem, i 
Предашисе, amice, у. r. pf fih ergeben, 

dedo me, | 
Предвајање, n. Das Abtheilen in gwei 

20е1е, divisio in partes duas, 

Предвајаши, ам, у. impf. іп pwei Theis 
le theilen, dimidiare. 

Предеојити, им, ү. pf. þalbiren, di- 
midio. | 

Предвостручање, п. рад Berzweifas 
hen, Berdoppeln, duplicatio. 

Предвостручати, ам, v. impf. бор» 
pelt falten, duplico. у 

Предвостручита, им, v. pf. Рорреје 
falten, duplico. 

Предевање, fs (Рес. и Срем.) vide тре- 
дијевањез 7и а СА 

Предевати, ам, (Рес: и Сис 1.) yide т 23 РАКА 

предијевати PRE ее русе 

_ „эш. 

Преденуши, нем, vide предести. N 4 | 

Предење, n. dag Spinnen, пейо. — fi 

Hpeaepami, рем, vide предрујепти: 40 777 

Предесши (говорисе и преденути) Ер 
денем, (Рес, и Срем.) vide пређе тих с И Д., 

Предиво, п. der Flags (Ойнегг. бад ( | 
Spinnbaar) , pensum Jini, lanae: 

„ћецељице тпанано предиво — 
Предијевање, п. (Ерц.) дес Namens 

mejjel, nominis mtitatio. 
Предијевати, ам, у. impf. (Ерт. пе. j. 
"име, einen andern Namen annepmen, 
nomen mutare. 

Пр<дива, f, (у Сријем. y Бачк, и ү 
Бан.) die Predigt, sermo, cf. поуче- 

није. | 
Предикаоница, f. die Rangel, cathedra, 

suggestum, ; 

Предикатор, m.dDerPrediger praedicator, 
Предиваторов, ва, во, Des Prediger, 

1 pragdicatoris. | 

Предикатореки, ка, ко, 1) Prediger,» 
praedicatorius. 2) аду. wie ein Predis 

qet, praedicatoris modo, ; 

Предиковање, u. dag Predigen, prase 
dicatio, 
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Пре диковати ; кујем, у. ийрї. predi- 
дей, praedico (sacra). | 

Предирање, п. фаз Duróreifen, dila- 
сегаћо. ' 

Прседпрати, рем; у: impf. еп буре! кеја 
беп, dilacero 

vordere (OH) am Pfluge . bos anterior, 
Предњачење, п. dag Borangepen, an- 

teitio. 
Предњачити , им, у. impf. vorangehen, 
__ргаеео, 

Предњи, а, ње, Der vordere, ante- 
rior. 

Предраг, ш. У?аппдпап@; nomen viri. 
Предрети , ем, предрђо, (Бе с. и Срем.) 

vide предријеши x 
Предријети , рей, прейръо; v. pf. 

(Ерц.) 1) erreen, lacero , perrumpo. 
2) предрђо преко nomoka, er ift 
dDurchgedrungen, dureh das Thal, per- 

' rupit. ; 
Преба, f. 1)фаё Garn, ба. 2) das Garn, 

Уеб, rete _. 

Пређенути, нем, у. pf. (Ерц.) | т. j. 
Пређесши , ђенем, у. pf. (Ерц.) ў име, 

éinen andern Mamen аппеђтеп , muto 
nomen, Ја нијесам чуо у Србији, 
да је ко своје име пређео (већ ако 
жене Беци — од милости, или кад 
ишо врачају — или какав рђав 
човек, кад учини какво зло па уте- 
че куда), док није покојни Teo- 

дор Филињољић „дошао у Cp- 
бију (1895) и назваосе Божа Tp y- 
зобу а за ован Савић, Иван 
Југовић (ваља да је изабрао име 
за пријесшол Српски); потом је би» 
ло ушло као у обичај, те су и 
други ђекоји своја презимена одба- 
цили и друга изабрали. — Сиромаа 
мога (друга) Арсу Андреевића (или 
Андријћа) Кадијау да објесе, да не 
утече у Влашку, што се назвао 
Кастриот. — 

Пређ:тина , f. augm. №. пређа. 
Пређица, f. 1) dim, y. пређа. 2) eine 

©фпаце, fibula. 
С X • ^ / 

Пређу рина, 1. vide air A) 

Прежање, n, vide вребањ 
Прежати, ам, vide вребати. и "а 
Преживање , n. das Biederfûuen, ru- 

пипало, 

Преживати , ам, у, impf. miederfäuen, 
гипипо. 

Преживети , вим, у. pf. (Рес.) 
Прежтвити , им, v. pf. (Срем.) 
Преживљети , вим, у. pf. (Ерц.) 
duco : 

„Не би л’ и ми уз њи преживље 
Прожина, f. vide прегачат тттубик 
Презање, u, da Лијјађкеп аи 

fort 
ГЕШ 
vitam 

/ 

“п 
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Саве ; excussio somni , circumspeá 
ctatio anxia. ~ ¢ 

Нрезање, n: YAP упћезање. 
Брезаши, прежем, vide упрезати. 
Презаши, ам, у. impf. aus demi 
Презаписе, амсе, у. r, impf.f ©dlafe 

auffahren, ип? шиђеФ Фен, circum- 
5р1с1о ех somno. ч , 

Мрезиме, мена, п, Der Эйпаше, cog- 
nomen. cf. подријетло. _ 

Презимењан, ш. der деп пат феп Zuz 
namen þat, ejusdem cognominis. 

Презимити, им, у. pf. überwintern, 
hiberno ; perhiemo, ; | 

` Пренсподњи, ња, ње, (у Сријему и 
у Бачкој) âufert, ultimas: пренс- 
подња уља, лажа и ш. д. 

Пргјаати , јашем, vide прејати. || 
Прејанвање , п. 1) баё лишбегте еп, | 

trausequitatio. 2) dag Reiten eine Зеіё 
Strede) hindurh ; еҷайайо per tem- 

4 Puss | 

Прејанвати , јаујем, у. impf. i) била 
иресте еп, transequito: 2) біпдисфсеі= 
ten, equitosper tempus, locum. | 

Пре]аши, јашем, v. pf. коња (на fo“ 
њу) преко воде, hinüber кейе, 
transvehor, trauseo' equo, 

Прејездити, им, v. pf. (стп.) Surhreis 
fen, perequito : 

„И честиту Боєну прејездише — 
Прејестисе, једемсе, у. т, pf, fifi 

uberejfen, ingurgitare se , cibo obrui. 
Прејуритн, им, v. pf. беба hinüber: 

freiben, ago trans = cf, прећерати. 
Превадити, им, v. pf. iait Dei raud, 

und Gebet weihen (bei der ЗИсфиејјс) , 
suffo. 

Прекађивање, n доб ЧВеђећ dur 
УВеіргаиф, suflitio. 

Прекађивапін, Бујем, у: impf. саифеки, | 
вз ћо. i ; | 

Прект, ка, ко, (Рес. ц Срем.) vide || 
река нене те 7 Ужа | 

Прекивање, n. Daê Цебе одани ers |. 
fġmieden, гесизло. | 

Прекивати , ам, у. mpf, префинеђен, 
гесидо. 

„Прекидање, n. 1) dag ибифеубгефеп, 
dilfractio. 2) dag beftimmte Сибфеј= 
den (j. B. eines Kauf), determina- 
tio. 

Прекидати, ам, у. impf. а) епбуреја 
бгефеп, diffringo. 2) бейи епбфеја 
den (einen Kauf), determino. 

Превинути, нем, у. pf. 1) entgweyreis 
Вел, disrumpo. 2) ђе пите еп фебен, | 

Превинутисе, немсе, у. т. pf. einer 
Brud (Leibfhaden) befommen, һегшаш 
mihi conscisco. | 

Превјуче (m. j. преко јуче), yorgeftern, 
под! из tertius. 
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| Трсвјучерањи, ња, ње, } vorgefrig, 
| Прекјучерашњи, ња, ње, j quod fuit nu- 
| dius tertius. 
| Преклад , ја. Дрес, и Срем.) vidg npn- 
| _ јеклад Eire ۾ 
| Преклањање, vide преклоња 
| Пренлањати, ам, ¥ide преклоња 
| Преклањат vide, прекло- 
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abren, ante duos “annos, ante bien- 
num. | . 

|Цревлањске, ка, ко, vor утерјађт!а, 
quod fuit ante duos аптоѕф~ 

Прсклињіње, n. Daê heilige SBethedern, 
‚| dwőren, testatio деогиш“,ё 
| Преклињатисе, емсе мл. т. impf. 

Hoh und theuer (фгрдгец,, testor deos 
hominesque; кунесе и преклињесе. 

Превлбнитић-им, у. pf. H. п. главу, Dert 
` Kopf vorwårts bergen, inclino caput. 
| Џреклонитисе, имсе, v.r. рї. fid) vers 

-beugen, inclinor. | 
| Превлоњање, n. рад Beugen, inclina- 
| по. : ) e 

| Превлоњати, ам, у. impf. bengen, ine 
| clino. 
| Нреклоњапшсе , амсе, у. г. impf. {4 

оесремдеи, 1асПпог. 
Прско, über, авг; прекогдан, ит 

дел andern 3 ДУ alrt ê uoq ue die. 

| ПЏрековати, вуем, у. рї. цбетфипег 
Den, кеспдо. EAN, 

Прексдринац, Hua, "т. еіп Menih von 
‚јене Der rina, transarinanus. | 

| Преһодрйнка, fe Şrauengimmer von jens 
feit Der Drina, transdrinana. ` 

|Прекодринскл, “ка, ко, 1) jenfeit Der 
Drina, transdrinanus. 2) adv. wie jens 
feit Der Drina, transdrinano more. 

Прекодриње, n, die Gegend jenfeit Der 
Orina, regio transdrinana. 

|Мрекоморац, рца, m. Der йбег dem 
9) есеге ber ift, transmarinus : 

„Ñako дође Арап прекоморац — 
Шревоморка, {. з) ein гамепу те 

yon јепјећ DES Weeres, mulier trans- 
‚ marina, о)-пушка прекоморка, eine 

© linte von jenfeit Des УХестед (aus 
` Benedig?) telum ultramarinum : 
„О рамену дуга прекоморка — 
|Прекоморсви, ка, ко, йбегтеегіїф, 

transmarinus. 
(Прекопавање, n. 1) даб Мересдгабел, 

perfossio. 2) das Graben mitten Durch, 
\ perfossio, 

| Прекопавати, ам, у. impf. übergraben, 
|| ремофо. 
|Шреколаши, ам, у. рї. рисфатабеп, übers 

| ЈЕ graben, регодпо. 

| 

"S 

№4 үїде,коринти, 
79 errr 62, 

4 у; Pa 

Mpesopaä аши, 
Ж (#29 gapu > иа 

Прекбран, рна, но, бег Borwürfe hören 
muf, qui saepe objurgatur: свагда 

je прекоран. 
Прекорити, им, ү. рї. кога, einem 

. Borwmürfe maden, exprobro. 
рекрајање, n. сав Зи фис ен auf eine 
andre гї, 'зесбо ad aliam formulam- 

Пренрајати, ам, у. impf. anders zufhneis 
Den, seco ad aliam formulam. 

Прекренуши, нем, у, pf. überfmwens 
fen, desuper inclino. 4 

Прекрст, та. Der Цпуфтипа, revolu< 
tio: стоји на прекрету, 

Прекрешање , n. Das Церег{фїрепїгп, 
теђвапо, ' 

Пренретати, рећем, у. impf, йбегә 
{фрепЁ ей, desuper їпєйпө. А 

„Препрстатисе, рећемсе ‚ у. л. паре, 
еіп Spiel in "Defferreith ритіфеп; 
іп asse ex axe mobili ио 

sum moveri, . 
Прекретња , f, vide прехрепт. e 
Прекривање, п. 1) баё Berfiecfen / are 

einen andern Ort, occultatio mutata. 

2) Daê пене Deden (des Dachs), con- 
tectio nova. : 

Прекриваши, ам, у. impf. 2) neu Des 
(еп, denuo tego. 2) anders wo verz 
bergen, occulto alio loco, 

Прекривити , им, у. pf. [етра Erüms 
- men, incurvo : 

„Паунперо прекривила — 
Прекрити, ријем, у. pf, 1) neu deden, 

denuo tego. 2) anders mo verbergen х 
‘alibi celo, | 

Превројити, им, у. pf. anders зијфив!а 
Den, seco ad aliam formulam. > 

Прекрешити , им, у. pf. ъ) Durhfreus 
gen, oblique регзесо“ 2) befreuzen, 
скисе Signos 3 

Прекрститшисе , имсе, у. г. pf. {ih бег 
reuzen, cruce se signare. 

Прекршити , им, у. pf. zerbrechen, dif- 
fringo. . 47 e a ; 

Прекрштање } “л е"пфекршћање. 
Препрштати, ам, vidé прекршћаши. 
Прекршћање, n. 1) баб ФеЁгешщеп, 

crucis formatio super re aliqua, 2) 048 

Durgfreugen, регзесно obliqua. 
Прекршћати „ ам, v. impf. ») Durhz 

freuen, obligue регзесо. 2) befreuzis 
gen; cruce signo, 

Превсиношњи, ња, ње, vom voraefteris 
деп AUbend, ante duos dies vesperi, 

Прексиноћ (m. ј. преко синоћ), vorz 
деђега *216епрё, ante duos dies. уез 
peri, 

ПрёквсиноЁн, на, id PERE | „на, И, vide си 

ношњи >>» јот Lyr Мобуту. 

А, J рекужити, им, 42 р (ооп куга) übers. 

„у„Прекоравање, п. vide корење Ме о. defungi mało. ; 

П; Прекундачиши , им, у. pf 1) пре фу“ 

л 
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fén, ѕсаро novo munio. 2) HOE 

uno се, von einem Der {ih anders 
trägt, alê Гопї, vestem mutavit. 

_Прёкупап, nua, m. Der Жогедијег, 
emeus ante-alios, ргороја: х 

„Њојзи ми долазе. 
прекупци трговци — 

Прекупити , им, у. рї, vorfanfen , 
ante alios, 

Прекупљивање, п, баѕ Borfaufen, em- 
tio ante alios. 

Прекупљиваши, љујем, v. impf. уот: 
faufen, emo ante alios. 

Прблажење, п, 1) dag Hinübergehén, 
transitio, 2) da8 Ueberlaufen, ехипда- 
tio. 

Прелаза, ) ујде рем ERS 
v. imp iii bers 

qeben, transeo. 2) ыа ехапдо, 
ВАШ ен 4 

Преламање, п. das ибрерргефен, 
а гасно. i 

emo 

Преламати, ам, у. impf. entameybres. 
hen , а лаго. 

Прелешање, n. (Рес. и Срем.) уде npe- 
лијетпање. 

Прелетшати, лећем , (Рес. 
vide прелијетати. 

Прелетеши , тим, (Рес.) vide преле- 

heru, 
Прелетити, им, (Срем.) vide npese- 

femu. 
Прелетити, им, (Pec. и Срем.) vide 
прељешити. 

Прелети: (једни говоре п релетњ и), 
на, но, (Рес. и Срем.) уде прељешни. 

Прелсћети, летим, у. pf. (Ерп.) hin: 
überfliegen , pervolo , transvolo. 

Преливање, п. (Pec, и Срем.) vide npe- 
љевање. 

Преливати , ам, (Срем.) vide преље- 
вати. 

Премијсвање, n. EPA vide преље- 
вање. 

Прелијевати, ам, (Ер) vide npepe- 
вати. 

Прелијетање , п. (Ерп.) Daê: Перес ћіеғ 
деп, регуојано, (гапзуојаћо. 

Прелијсетати, лијећем, у, impf. (Ерп.) 
überfliegen, transvolo , регуо[о. 

Прелити, лијем, у. pf. а) Нбегајефен, 
transfundo. 2) бедіеђем, рогапао. 

Прело, п. Die Spinnverfammlung, Spinna 
gefelidhaft, coetus netricum. 2) alg 
GSpighame für einen Mann, der ае: 
fponnen (Wie Hercule, Der Omphale 
їп Qiebe), vir qui net feminae modo, 

Пре ломити, им , у. pf. епёзтеібсефеп, 
diflringo. 

Лргља, ‘f. Ме Gpinnerinn, већих. 
Прељевање, n. (Ерп-) dag Цебегајеђеп, 

пар 310. 

и Срем.) 

„па уби 
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Прељевати, ам, у. impf. (Ерп.) übers 
gieĝen, AR Ж. 

Прељетипи, им, у. pf. (Ерп.) bers 

а Н. п. елаз 
нина, Wag über einen Sommer lang 
geblieben, quod apta ш perduravit. 

Прељу бити. иу, у, різ ст.) mider die 
Жуй: Тебет," 1 еп беп man иіфё 
fol, amare, quem поп oporteret (cf: 
приљубити): 
„Или ме је са свим оставила, Р 
„И јелен ругог прељубила — 
Према, едепибег, ex adverso, е res 

gione. затражи Ђевојку према ce- 
би, Die dir pagt, deines Oleihert ¢ 
parem. ЗФ ема глави, (8 gebt) um | 
den Kopf, agitur de capite. Поема | 
глави и оца по глави | 

Премазати, мажем, у, pf. иће фине» 
ren, perlino: премазали му зубе, їе 
baben ibn mit einer Kleinigfeit ages 
fertigt. 

Премазивање, n. dag (nothdürftigfte) 
Ubfpeifen eines, Der um mehr bittet. 
ремазиваши, зујем, у. impf. einen, 
Der viel verlangt, nothdürftig abfpeifen, 
cf. премазатши. 

Премавнујнисе, небе„ vide према 
ince ya Meeta И ̀ 

Премамити, им, у. рї. yerloďen, per- 
licio. 

Премаъетний но,Ху Ерп.), vide 
н Р, е А 

Пре н A уд" про» 225 ̀ 

шрны, Eor и, премакну= 
сеце А 

шисе), макнесе, у. r. pf. fih vertu’ 
Чеп, forte an res e loco: прег 
макло ми се (Tı. ]. нестало ми сад, 
а добићу опет) новаца, жита ит. д. 

Премашити, им, у. pf. über etmas пред“ 
гејфеп , porrigor ultra (j. Y. кошуља 
кољено). 

Преместитпи , ا ا 1 Срем.) vide 
премјес шии. 

Пре метање, а. D48 тна а ігапѕ- 
јесно. 

Преметати, мећем, у. impf. йбетїрегг 
fen, circumjicio, регуојуо, 

Преметатисе, мећемсе, у. r, impf 
fidh übermwerfen, überburgeln, provolvor. 

Преметнути , нем, у, pf. йрегтресѓеп, 
регуо1уо. 

Преметнутисе, немсе, у. r, pf. übers 
биеп, ргоуојуог. 

Премештање , n., с. Cpenn) yide 
Аис па сав 

‚ Премештати, ам , (Реф и 6 en) vi- 
А! тремјештати. 

про мештпатисе, амсе, : ре.) ا 
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Премислитисе, имсе, у. т. pf fidh 
andere bedenfen, muto sententiam. 

Премицање, n. Daê Berrüden (von 80105, 
u. а. Berlegenheiten), perturbatio. 

{+ Премипатисе ‚-мичесе,„#Ү. пре. fih 
|| рестисфеп. Æ Я - 

Премишљање, n. рад Ueberderfen, per- 
cogitatio, 

Премишљати , ам, ү. impf, пбетфецеси, 
percogito, reputo. ; 

Премашљатчве, ам, у. г. impf, fih 
bedengen, delibero. 

Премјестити, имсе, т. рї. (Ерп,) über- 

tagen, transfero. у 

Премјеститисе, пмсе, у, т, рё. (Ерп.) 
den Ort преси, locum muto. 

Премјештање, n, (Ерц.) das Ueberfeben, 
` Uebertrogen, 'тапзјацо. i 

Tpemjemmama, эм, у. impf. (Ерп.) 
überfegen, Ühertragen , trausiero, 

Премјештатисе, амсе, у. т. impf. 
(Ерт) fó йресіевеп, den Ort ändern, 
transfero me, transporto me. 

| П ренемагање, п, Daê Obnmädtig:mwer= 
Den vor © фтегу,дендициз prae dolore. 

Пренемагатисе, мажемсе, у. т. impf. 
yor ©те in Орптаф:.[аПеп, de- 
ficio pras dolore. 

Пренемоћисе, могнемсе, у. т. pf. vor 
фиш in Opumagt fallen, deficio 
prae dolore, ву 

Пренсти, necem, (Рес. и Срем.) vide 
пренијети. 

Пренијефд и, несем, пренијо (прени- 
јела; RON; УР Ер.) hinübertragen, 
transparto. 

Превитати, им, у. рї. m. ј, ниши, 
daş Trumm erneuern, licia renovo. 

Пренос, m. (Рес. и Срем.) vide пријенос. 
Пренјсити, им, у. impf. übertragen, 

ігапѕрогіо. 

| Преноћити, им, у, pf. йреспафѓеп, 
регпосіо. 

| · Препошење, n, das Међе тодеи, trans- 

т portatie. 

Прснутисе, немсе, у. r. pf, анд дет 
(ба аје прегтаїфе oufbliden, e somna 
ехсиі. 

Преобладати, ам, у. рї. die Oberhand 
` ребоштеп, supero, superior sum, Vinco. 
Преоблачење, n. раз Иерегціереп, mu- 

tatio vestis, 
Преоблачиши, им, у. impf. исі 

беп, berieben, vestem апаш адио, 
Преоблачитасе, пмсе, у. г. impf. {i 
ши (е ђе , inauor aliam yestem. 

Преображеније, n.} die Вес а кипа Ghri- 
Предбражсње, n. ў fti (6. паши). 

· Преобразатисе, имсе, у. r. рї. а) fih 

"У 
| 

ya 
К " Преобување, п. Daê Wieder- ures 

verflären (von ртіп). 2) ein antres 
| бейте befommen, mutare faciem, 

Пре 

Gen der @фиБе , 
tio. 

Преобуватши, ам, у. impf. die ©сибе 

wieder zurecht maten, тећиво calcea- 
mentum, : 

Преобувашисе, амсе, у, r. рї, fih die 
_ обућа wieder guret тафеп, refingo 

са!сеатеп ћи. 
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calceamenti  гебс- 

Прсобука, f. die Kleidung zum Шт еі 
deny vestimenta айа, recentia: | 

Преобути, бујем , v. pf. einem die С фиђе 
ге  тафеп, гећпво сагсеате ит, 

8 

Преобутлисе, бујемсе, у. r. pf. feine 
Shupe zureht mahea, refngo сајсе~ 
amentum, 

Преобући, бучем, v. pf. uinfieidett, 
alias vestes шаро, 

Преобућисе, бучемсе, у. г. pf. fih Unis 
Нефеп, vestes muto. 

Преодеспи (говорисе и поеоденути), 
денем, (Рес. и Cpm) уде преођестне 
Пресдијаић илва we impi. hikbergchen, 

(Зире big иш andern bins von sinem 
Duthgehen „, pervado, percurro. 

Преодница, f. ш.]. звијезда, Det Etern 
дес den Himmel Durhwaadelt, stella 
percurrens coelum : 
„Од сестрице звезде преоднице, | 
„Што преоди преко ведра неба — 
Пресђенуши, нем, vide преођести. 
Пресђење, п. раё Durhaeben, percursio. 
Преођести (говорисе и преоБенути), 

Бенем, у. pf. (Epy) wieder Бебе, 
ит е еп, aliter vestio : 
„Док се гора преођене листом, 
„А рудине травом ђешелином — 

Преотёти, отмем, у, рё оогпреднеђг 
men, praccipio 7 ргаегіріо. 

Преотимање, n. da опреднеђтеп, 
praeceptio. 

Преотимаши; ам (и преотимљем), 
у. impf. рогредие тен, praecipio. 

Препасти (говорисе и препаднути), 
паднем, у. рї. erffrtecfen, ехієгтео, 

Прспастисе (говорисе и препадну- 
тисе), паднемсе, у. г. рї. etre 
en, ехрауезсо. 

Прспевати, ам, (Рес. и Срем.) vide 
препјеваши. : 

, Препелица, f. г) Die Wachtel, coturnix. 
2)beim Deuitaben etn боп а (бег Reipe 
Der Mader #15 ang (пре der MWiefe, 
wo fis dann, wieder eine nene Reihe 
vornehmen), (постат bei den ©фаіё= 
tern, Хибисијатареги), vices (2) 

Пренеличић, ш. die јаде »зафег, 
plus соїагю1с1з. 

Препеличји, чја, чје, 
‚ buraisis. 

Препсти, пнем, у, pf. н.п. коња, ein meis 
депе Pferd an cine andere Stelle біде 
Den, alio loco religo equum раѕсеріеоі, 

~ 

# . 
“= я 
 ا =

а 

Wachtel, со- 
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\ 
| 
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| 
: 
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Препећи, neuem, у. pf. 1) йВетбсаѓен gu 
viel), nimis asso. 2) überfieden, reco- 
quo, йрегбтеппеп (den Branntwein). 

Препечёница, f. m. j. ракија, abermal де» 
prannter Branntwein, vinum bis ustum. 

Препијање, n. Daê ğuviele Trinfen, po- 
tatio nimia. 

Препијати , ам, v. impf. зи viel trins 
fen, perpoto, nimium bibo. 

Препињање, n. рад Ueberbinden Des 
Pferdes, едш pascentis religatio a lo- 
co ргіогі. А 

Препињатши, њем, у. impf. н, п. KO- 
ња, überbinden, alio loco religo. : 

Препирање, п. das Цебегша{феп, perlotio. 
Препирање, n. dag Zanten, rixae. 
Препираши, ам, у. impf. überwafhen, 

решпо. а 
Препирашисе, ремсе. у. r. impf. gans 

fen, rixari. 

Препис, f ~ и Cpem.}svide при- 
јепис. пау а 

'Преписати, пишем, ‘ү. pf. 1) übers 
fhreiben, transcribo. 2) Бејфгафеп, 
сопјепб тен , conscribo. 

Преписивање , n. з) das Итіфгеібеп, 
trauscriptio. 2) Daê Befdhreiben, Uuf= 
fhireiben, Berzeihnen, Gonmfcribiret , 
couscriptio., 

Препискваши , сујем, v. impf. 1) ит: 
"фтеђеп, transcribo. 2) бејфке ђе, vers 
zeichnen, соп5стбо, 

ЛПргпита, пијем, у. pf. über das Maf 
бейем, nimium bibisse. 

Препишавање, n. раб Ueberpiffen, trans- 
miuct10. 

Препишавлти , ам, у. impf. überpiffen, 
transmejo, 

Препишати, ам, у. pf. überpiffen, trans- 
mejo. Препишала би жена (шако je 
близу). 

Препјевати, ам, у. pf. (Epi) Пидисф 
fingen, canto рег (totam noctem) : 

„Два славуја сву ноћ препјеваше — 
„Сву ноћ ми соко препјева — 

Препјецање, р. Daê abermalige Bren- 
пеп, гесосіпо. 

Препјецати, пјечем, у. impf, ракију, 
übrrfieden, abermal fieden, гесоццо. 

Преплакати , лачем, у. pf. Durhmeis 

nen (den ganzen Tag), in einem fort 
weinen , Пео per (totum diem). 

Препланути, не, у. pf. и. п. ватра 
еб, überffaern 0. і. wenn баё @епег 
Daê badende Brot ди fhnell umfammt, 
und её Фабитф von augen verbrennt, 
mährend е6 пай) innen поф. rob ift 
panem coguendum praecox ignis adurit. 

Прспливати, ам, у, pf. Durdfhmims 
теп, transnato. 

Препл ївиши,им,у.р#. vide препливаши. 
Препена, f, Dig бе еп, ilia. 
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 - f. die Gmpfeblung, comا
meudatio. \ 

Препоручивање, n. Das бтрјећ еп, come 
тепаа по. | 

Препоручивати , чујем, у. impf. em, 
с tomi 74%, 
Препоручити, им, у. рб empfeplen, 

commendo, i 
Преправа, f. die Borbereitung, айрагаїиз. 
Преправан , вна, но, þereit, paratus. 
Преправиши, им, у. pf. vorbereiten 

praaparo. , 

Преправљање, n. Daê Borbereiten, prae: 
paratıo. & 

Преправљаши, ам, у. impf. ргбегей{ед„ 
ргаераго. 

Преправностњ,. die Bereitfhaft,promtus- 
Препрата, f. (у Сријему кажу: жен- 

ска црква) Der 5 ђе! бег Kirhe, wo 
die Frauen ереп, locus feminarum im 
ecclesia. 

Препрати , nepem, у, pf, препрајфеп, 
Јауо Неганз vicibus. 

Препрёдање, n. das Ucberfpinnen (des 
Bwirng) , netum iterum neo. 

Препредати, ам, v. impf, ùberfpinnen, 
iterum neo. | 

Препрести, редем, у. pf. йбег{рїйз 
nen, iterum neo. 

Препречивање, п. tag Borfteden, prae- 
tentio, ; 

Препречивати, чујем, v. impf. yor: 
ftecfen , роттепитеп, praeteudo. 

Препречити , им„ Рес, СА“) vide 
препријечити. á 
PE им, У. pf. (Epu) vor: 
есеп, vortemmen, praetendo. 

Препродавање , n. das Wiederyerkaus 
fen, revenditio. 

Препродаваши, дајем, v. impf. wies 
Der weiter verfaufen , revendo. 

Препрбдаши, ам, у. pf. wieder weiter 
vertaufen, revendo : 
„Продаше ме бегу Челебијћу, 
„А Челебијћ мене препродаде 
„Љубовићу из Новог пазара — 

Препросити, им, у. pf. m, j. ђЂевој- 
ку коме, einen überfreyen, überwerə 
ben, auöfteden, virginem ab alio expetis 
tam ргосаг1. 

Препуцати, ame, v. pf. н. п. пушке, 1ш 
einem fort fhiefen(von  Ишїёп),ретзопо. 

Прерад » m. Manngname, nomen viri. 
Преранак, нка, ш. (Рес. и Срем.) vide 

пријеранак. 
Преранити, им, у. pf. фигф einige 

Reit ernähren, alo, пи то per tempus 
(famis , hiemis). 

Прерањивање, п, dag Crnähren битф 
einige Beit, peruutrıtio. 

Прерањивати, уем, у. impf, þina 
dDurh еспађгеп, peruutrio: 
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|. Пререгати, режем, у. рї, ейёзер {nels 
| “фей, disseco. { 

|| Пререзивање, n. das бибер фпебеп, 
dissectio. 

Пререзиваши , зујем, у. impf: епёзюер 

їфиеідеп, dissecos  / 
Прериши, ријем, у. pf дитфшиеп, 

erruo. 

Преров, m. (Вес, и Срем.) vide mpu- 
јеров. 

Преровиши, им, Y. pf. Durhgraben, 
yerfodio. 

Пресада, f. Ме Pflanzen, Die überfegt 
merden, plantae quae е seminario trans- 
feruntur. 

Пресадити, им, у. pf, ibérpflangen, 
transplanto. 

Пресађивање, n. das Ueberpfanzen, 
transplantatio. 

Иреса5Биваши, Ђујем, v impf. überfes 
беп, transplanto. ; 

Пресамаривање, п. Dad Ueberfteigen 
(eines Berges) transcensus. 

Пресамаривати, рујем, у. impf. über: 
fteigen, transcendo. 

Пресамариши, им, у. pf. преко брда, 
(das Gebirge) üterfteigen, transcendo. 

Мресамитити, им, у. pf. doppelt übers 
einander feqet, duplico, gemino, 

Пресамићивање, n. DaS Doppeltfalten, 
duplicatio. 

Пресамићиваши, ћујем, у. impf. 00р: 
pelt falten, дарћсо, 

Пресан , сна, но, (Рес. и Срем.) vide 
пријесан. 

Пресанути, нем, у. pf. амбтофисп 

· (vom Bade), exsiccor, ехагеѕсо, 

Преседање , п (Рес. и Срем.) vide пре- 

следање ap ` ‚ Pari 

Преседати, ам, (Рес. и Срем.) vide 
< Футресјелатти ~ 
Преседити, им, (Рес. и Срем.) vide 

пресједити. 
Преседнутш, нем, vide пресести. 

~ transfero. 
| · Преселитисе, имсе, v, r. pf. überfie= 

‚ феі, transmigro, 

` Пресељавање, пграв ЦебесереГи, trans- 
{ ИНС н н, А | 
Пресељавапш , ам, у. impf. überfiedeln, 

transfero. 

Пресељаватисе, амсе, v. r. impf. über- 
fiedeln, trənsmigro. 

Пресести (говорисе и преседнути), 
седем (и преседнем), (Рес. и Срем.) 
vide пресјести. 

Пресеки, сечем, (Рес. и Срем,) vide 
пресјећи. 

Пресецање, n. (Рес. и Срем.) vide npe- 
· сијецање, j 

Пресед, та@есзи-Орем.)у1де пријесјед. 
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Пресецаши, ам, (Рес. и Срем.) Vide 
пресијем ти. 

‚ПребиБеши, сједим, v. рї, (Ерц.) þin» 
durch fiken, persideo (2). 

Пресијаши, јем, у: pf, (Epu.) Durdfies 
ben, percribro. 

Пресијесвање, п, (Ерц.) das Ueberfieben; 
percribratio, 

Пресијевати, ам, v. impf. (Ёоц.) durta 
береп; percribro; 
Преси)ецаёе, n. (Ерц.)“ das (пиё теїғ 

hauen, игФ{фпе1деп, sectio. 
Пресијецати „ам, у. impf. (Ери.), durd- 

IOneiden, SECO: N 

Пресилити, им, v, рї, übermüthig werz 
Den; superbio, 

Пресиљавање, n. dag Uebermüthig = merz 
__Веп, insolentia, superbitio, 

Пресиљавати, ам, у. impf. пре а 
merden, зарегбло, 

Пресипање, р. 1) dag Џицфи еп (Џез 
berihüiten), transfusio. 2) da’ Uebers 
füllen, nimia impletio, 

_ПрєЄсипаштши, ам (и пресипљем), у. шире. 
1) ит{фїн{єп, transfundo. : 2) überfüla 
len, nimis impleo. 

Пресисање, и. das Bertroğnen, exsic- 
catio. 

Пресисати, сишем , у. impf. yertrods. 
nen r ехагебсо, 

Пресјавање, n. Daê Blinfen , Bligen (z. 
B. eines Сбарејв, gegen die Sonne), 
fulgor, coruscatio. 

Пресјаватисе , амсе , v. r. impf, bligen, 
blinten ‚ согизсо. 

Пресједање, n. (Ерц.) Der Hinterhalt, 
insidiae. 

Пресједаши, ам; у. паре, (Еру.) fiġ in 
Hinterhalt Tegen, insidior. 

Пресједити, им, vide пресиђети. 
Пресјести (говорисе и пресједнуши), 

сједем (говорисе и пресједнем), у.рї. 
(Ерп.){їф in Hinterhalt Гедел, insidior- 

Пресјећи, сијечем, v. pf. (Ерп.) епбирећ 
fhuneiden, hauen, disseco, 

Преселиши, им, у, рі. überfiedeln Пресвакањез me Da SUF рер деп, trans= 
sultus , praeteritio, ' 

Прескакаши, качем, у. impf. Überfprine 
gen, transilio, 

Прескочити, УМ, ү. Ру überfpringen , 
_ transilios ДЈ, мрзе. 
Преслављање“, n, vide прислављање, 
Преслављати, ам, 
Преслица, Ё der (Spinn=) Rogen, cols, 
Пресличешина , f. augm. | 
Пресличина, f. augm. v. преслипа. | 1ё 
Пресличица, f. dim. p, преслица. 
Пресмакање, n. vide присмакање. 
Пресмакати, мачем, vide присмакати: 
Пресмочити , им, vide присмочити. 
Преставитнисе, имсе, у, r. pfe þing 

Heten, A пш; morior ' а 3 

vide Прислављатши, 7 

“ 

| 

ый Аа ی EEE V EE, у НЕ 

ИН. “И 



Престарити, им, у. pf. 

~ 
z 

e 

А. ч 
ЖА 

© 

547 Пре 

УЧЕ 

Пре, 648 

Престајање, и. das Aufpören, inter- Пресушивање, n. das Weberdörren, ni- 
missio, finis. а 

Престајати, јем, у. impf. aufpören, 
desino. 

Прест#]атни, шојим, у. pf. біпдигф ftes 
ђеп, persto. 

Престанак, нка, m. der Unteriaf, раз 
Hufpören, intermissio : без пресшан- 

ка. 
} altern, и 

Престарјеши, рим, (Ерц.) јаје werden, 
сопѕепеѕсо, 

Престати, шанем, у. pf. aufhören, 
desino: пресшала виша; престао 
му давати. 

Прести, предем, у. impf. ўріппеп, neo. 
Престигнути, нем, vide престићи. 
Престизање, n. da Ueberpolen, sups- 
# ratio , victoria cursus, 
Престизати , шижем, ү. impf. ибетђог 

len, cursu supero. 
Пресшићи (говорисе и пресшигнути), 

тигнем, у. рї, ğuvorFommen, übers 
Bolen, supero. ; 

Престо, mosa, m. } (Рес. и Срем.) vi- 
Престол, та. fde пријестол. 
Престравити, им, у. рї; егїфгеф@еп, 

und Dadurh ЁгапЁ шафеп, terrore ig 
morbum conjicio. 

Престравишисе, имсе, у. г. рё por 
©фгефеп erfranfen (von Rindern), ter- 
rore in morbum conjici, 

Престравељивање, n. рад Crfhreden, 
terror. 

Престрављиваши, љујем, v. impf. eis 
пеп erfhrecfen , terrefacio, 

Престравьивашисе, љујемсе, у. г. 
impf. vor @©@фгефеп ЁгапЁ werden, ter- 
rore conjici in morbum. 

Престрићи, рижем, v. pf. mit Der 

‚ mia exsiccatio. 2) Daê Berlieren Der 
Mildh (bei der Kuh), intermissio lactis 
(de vacca). i 

Пресушивати, шујем, v. impf. з) übers 
dörren, nimis агеѓасіо. 2) vide засуши- 
вати. | 

Пресушиши, им, у. pf. 1) überdörren , 
nimis arefacio, 2) vide засушити; 

Прешакање, n. das Umgiefen (рев Weis 
ne), transfusio. | 

Претакати, шачем, у. impf. (Wein) 
итагеђеп, transfundo. | 

Преталање, n. das Umfhmelzen, refusio, 
Прешапаши, ам (и прешапљем), у. 

impf. unffmelğen , refundo. 
Претварање, n. з) dag Фегтанфет, 

transfiguratio , immutatio. 2) da Bers 
{telen , simulatio. 

Претварати, ам, у, impf- vermandelny 
ımmutare. 

Прешварашисе, амсе, ү. r. imfp. fi 
verftelen, simulo. 

Прешвориши , им, ү. 
immuto. ; 

Прешворитисе , имсе, v.r, рё, fih vers 
ћеЛеп, simulo. 

Претегнуши, нем, у. pf. überwiegen,» 
praepondero. 

Претежнији, нија, није, од кога, He- 
го, bedeutender, widhtiger, majoris mo~ 
тері. 

Претшезање , п. dag Мебегиледеп , prae- 
ропегано, 

Претезатши , mexem, у. impf. ибетире 
gen, ргаеропдето. Теже претеже. 

Претерати, ам, (Рес. и Срем.) vido 

pf. verwandeln „ 

преһерати, 
Претеривање, п, 4 Ред, и Срем, vide 

прећеривањег улт 
Shere enfjwei |фпефеп, forfice dise Претеривати, рујем, е Д Срем) 

“Seco. vide прећеривати. 2 

Престругати , ружем, у, pf. сибуре!:, Претећи, течем, у. pf. кога, јидога 
оигфіфабеп, регѕсађо, реггадо. 

Преступ, тр. (Р естуші 
Престу 

сге5510. 

Преступати, ам, у. impf. ibertreten, 
transgrediors , 

Престўти ти", "им , у„.рї. übertreten, 
transgredior. ` 

Пресудити, им, у. pf, aburtheilen, ers ` 
Fennen, dijudico. 

Пресуђивање , n. dag Anders” Aburthei 
ten, dijudicatio alius, diversa a nostra. 

Пресуђивати , ђујем, v. impf. anders 
aburtbeifen, aliter dijudico: немој ти 
мени ту пресуђивати. 

Пресути, conem, у, pf. 1) ибеттфи ен, 
transfundo. 2) зи vol angieĝen, прега 
füllen, nimis impleo, 

ње, прав Uebertreten, trans- 

fommen, praeverto. 

>C. и Срем,) yide пр: рети, ем, у. inpfÊ, опНадеп, accuso. 
„Сти INTEF ретисе, емсе, у. r. imipf: с ким, mit 

jemand im Стене јери, ртојејтеп, 
litigo. 

2 A 
. 

І ДРЖЕ. и Срем.) vide 
пријептити 7". . 

Претицање, р. е Ж јепање“ * 

Претшјецање, n, (Ерц.) Дав Зирогтоше 
men, ргаеуегвто, | 

упоогеотипеп , ргаеуегћо. 
(Рес. и Срем.) vide npu- 

Претити, им, 

Претицати, ичем , vide претјецаши. 

Прстјецати, тјечем, у. impf. (Ерц.) 

Претња , f. 
jemma. 

Претоварање, n. раб Umladen, опега~ 
по alia, translatio 

Претоварати, ам, v. impf, umľaden „ 
transonero (:), н. п. лађу. ЈУ 
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"Претдварити, им, ү, pf umladén , · Прецјеђивање, п. (Ерп.) das Uebergiez 

а ал GUSSTO: 

Препбчаши, чим, у. pf. $ 

Пре 

transonero (?),.н. п. лађу. 

jemon, 

Tps 65» 

Җеп, transfusio. 
| Претоп, m. (Рес. и Срем.) vide при» Препјеђивати, Ђујем, у. impf. über- 

» giefen, ађајећеп, transfundo. 
Претопити, им, у, pÊ umfdmelgen „У Перечава, f. Dag Querbret (in der ЖЩ 

refundo. 
Претбчитти, им, V. pf. итдјеђен, trans- 

fundo. 

 Претртнуши „нем, V. f. аб reiz 
беп, disru دک tès 

trhbeuteln, 2018« 
~: 

Претрссати , ам, ү, impf. ausfhüttein, 
ехо о дка N, М Ы 

Претрести, GEM, у, рё. апё{фїн Їп, 
executio. 

Претрестисе, cemce, у. r. pf. fid зет 
freuen (von Şlüdtlingen), dispergi. 

Претрвати, тїрчем, vide претрча- 
ши. 

Претрчавање ‚ n. Daê Dtitbermeglatis 
‚ fen, transcursatio. 
Претрчавати, ам, у, impf. rüber wegs 

laufen, transcurso. 

Претресање, n. DGS 

überiaufen, transcurro. 
Претурање, n. дав Џебешретјеп, trans- 

jectio , регтшіпо, регѕсгиќайо. 

" Претурати, ам, у. impf. з) ûbermers 
fen, jactu supero, 2) überwerfen {im 
Suden), perquiro, disjicio. 

Претурити, им, у. рї. 1) вућу, einen 
` tein über das Haus werfen, trajicio, 
2) камен преко куће, Den Sfein über 
das баи —, lapidem trajicio trans do- 

mum, 3) (im Suden ales) übermwerfen, 
disjicio quaerens. 

Прећење, п. (Рес, и Срем.) vide npu- 
јекење. 

Прећерати, ам, у. pf. (Ерп.) з) über — 
treiben, ago super —. 2) übertreiben, 
‘excedo modum. 

Прећерпвање, n. (Epr.) das Uebertrei- 
ben, modi -excessio. 

Прећеривати, рујем, у. im pf. (Ерп.) 
übertreiben, nimis ago, Т орын ехседо. 

Преки, пређем, с; и а vide 
арек. 
Преузсти/ змем, у. ЖЕ. орк, 
_ йбетшаїндеп, vinĉo. 
Преузимање, n. das Uebermältigen, cor- 

reptio, ` j? 

Преўзимаши, ам (и преузимљем), 
impf. übernehmen, соггіріо, vinco. 

Прецедиши, им, (Pec. и Срем, ) vide 
прециједити. 

Прецеђивање, п. (Рес. и Срем.) vide 
препјеђивање. 

"| Прецеђивати, Ђујем, (Рес. и Срем.) . 
vide прешщебБивапиш. 

|  Прециједита, им, у. рё не übers 
giefen, transfondo, 

inübeér:, dars 

le) , assis transversus. 
Пречажица, f. dim. у, пречага. <= 
Пречање, n. (Рес. и Срем.) vide при- 

јечање. 
Пречати , ам Рес. и Сре сле алаш 

јечати. ze 7, УЯ 
Пречативе , амсе, ВЕ. и 

пријечатисе: 
Пречатити,, им, vide, i 

Пречитавање, ўр. sda Aeberlefen, re- 
lectio.. ی ام 

Чречитавати, кА 
relego, 2х6 , 

Пречиташи, аму: pf. 1) überlefen, 
гејева -„-2.)-васадан "је пречишао, деп 
ganzen біпдигф —, per totam diem 
egit. А 

Прёчњак, m. (Рес. и Срем.) vide при» 
јечњав. 

Преша, f. der Drang, Ме Gile, die 
Dringlihfeit, festinatio; ако ши није 
преша, (је,51 vous n'êtes point p r e s's é). 
решивање, n. раз Зиўаттеппёреп, 
consutio. 

Прешиватши, ам, у.їшрї. übereinander 
nähen, sufammennähen, сопзпо. 

Прёшиши, шијем, у. pf. gufammennds 
Set, consuo, адзио: 

Прженица, f. gebäptee Сей Brot, pa- 
015 tostus. 

Пржење, n. Dag ЗЗађеп, Baden, tostio. 

e m. (in pl. f.) ein шебестаф» 
tiger Räuber, Der alte Weiber mig- 
BanDelt (mit а епдеп Ketten brennt) 
um fie jur Enfdedung ihres Nothpfen= 
tiqê au ginger; 0106 ift das qaröğte 
бб ту рок für einen Heiduden, la- 
tro qui mulierculas igne excruciat : 

„Ти Ћурчија један пржибабо! 
„Ни стари ши чешовали ни су 
Пржиши, им, у. impf. båhen, röfen, 

torreo, Пржио би господару (одгово- 
рио гладан и озебао циганин, кад 
су га запитали: или воли јести, или 
се гријати). сЁ. грасуљ. 

>impf. йбег[е{еп, 

- Мантова имсе, ү. r, impf. fih дегг 
brennen, aduri. 

. Пржња, f. die Gtöruna, Berderbung бег 
guten Феје фај, штђано societatis. 

Пржњење, п.} Daê Berunreinigen, pole 
Прзнење, n. f lutio, 
Прзниши, им, у. impf. т) beim 2(иётеі: 

реп das Fngeweide verlegen, fo, Daf 
01е (ускетепје erfdeinen, exenterare 
ìta, ut intestinis ruptis excrementa ape 
pareant. 2) die gute Gefellfhaft verders 

ben, bonam societatem turbare. 

ў 

ОРЕГОНУ ыраны. АД 
lets 

Ке” 

с сон ашгд ЫНЫ 
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Прзница, f. der Gtörenfried, Freuden: 
törer, Berderbér guter Gefelfhaft, tur- 
bator pacis , societatis, laetitiae. | 

ЛуПри, bei, am, apud: 

7 При појасу сабља ожедњела 
=“ Приањање, n. 1) баё Unflebéen, адћае“ 

sio. 2) fig. даб Зпасе еп (бе; Der Ar- 
þeit), aggressio. 

Приањати, ам, у. impf. т) апЁЇебеп, 
адћаегео, 2) gugreifen bei der Arbeit), 
адетедтог. = 

Прибадање, п. das Unfpiefet , адахло, 
ибадапик,*. ам узу. impf. апмефеп, 
адћсо. ; 

Прабегавање fA. PEE, 
прибјегавање. 

Прибегавати , T>, 
прибјегавати ГУ lre 

Прибегнути, не 
прибећи 

Прибедри 
dung, vestimenti  archimandritae 
aut episcopi (periscelis 2). | | 

Прибећи (говорисе и прибегнути), 
бегнем , (Вес. и Срем.) vide прибећи. 

Прибијање, n. 1) баё Anfhlagen, ааб- 
xio, applicatio. 2) рав UAnfjhmiegen ¢ 
applicatio. 

Прибијати, ам, у. impf. апіф[адеп, 
adfigo, applico., | 

Прибијатисе, амсе, v.r. impf. fiģ апе 
{фтїсдеп, applicor. 

Прибирање, п. 1) dag Abtragen (ће: Spei- 
jeu vom Tifhe), ablatio, sublatio. 2) 
Die афеипавооПе Aufnahme, cultus, 
gxceptio honorifica. 

Приби рати, ам, v. impf. з) (vem Tis 
fhe) abtraaen, aufero. 2) mit 21%#ипд 
empfangen, honorifice excipio , colo. 

Прибиратисе, амосе, у. г. impf. 1) паф 

und паф fih fammeln, congregari. 2) 
їп (пре дебей, incipio deficere. 

Прибити , бијем, v. pf. an etwas ans 
fhlagen, adfigo , applico. ; 

Прибитисе , бијемсе, v.r. pf. код кога, 
Бе, уза што, fih feft anfhmieaen, 
arcte зе адрћсаге : прибио се код ње- 
га; прибилесе овце у крај; шта си 
се ти прибио уза зид: 

Прибић, m. Убаппвплате, nomen viri. 
Прибјегавање, п, (Ерп.) dag Flüdten, 

зийифё » цеђтеп, profugium., 

Прибјегавати, ам, v. impf. (Epu) Эш» 
Пифе пеђтеп , profugere soleo. 

Прибјегар, m. (Ерц.) Збапивлате, no- 
Ineu ушл, 

Прибјегнути, nem, vide прибјећи, 
Прибјегор , m, (Еру) Manngname, no- 

men viri, 

Лрибјећи (товорисе и прибјегнути), 
ојегнем, у. pf. Зиифе пебтеп, per- 
fugio, confugio ad qnem, 

Срем.) vide 
momy pp ! 

и Срем.) vide 
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Приближавање (приближивање), о. DaS 
Хипађеки , adpropinquatio. т. Зав 

Приближавати, ам (приближивати), 
у. impf. аппађети, паре bringen, ad- 
motio. 7 у 

Приближаватисе, амсе (приближива- 
тисе), у. r. рї. fih пасти, адрго- 
pinqug; 

Прибли › п. „уйе приближава- 
ње г = 

Приближивати 
ближаватисе 

Приближити , И! 
nahe bringen, адтоуео. 

Приближитисе , имсе, у. r. pf. fi naz 
Bern, adpropinquo, 7 

Приббсши, бодем, v. pf. anfpieğen , 
адћао, 

Прибрати, берем, v, pf. 1) н. п. софру, 
abtragen, aufero, tollo. 2) mit U= | 

tung empfangen, colo, honorifice exe 
cipio. || 

Прпбратисе , беремосе, у. r. pf. т) fi 
almûlig fammeln , paullatim convenio. 
2) aušgehen, ¿u Ende gehen, deficio : 
прибрало се. sifa 

Привалити, им, v. pf. т) ђетфепоацет, 
адтојуо. 2) $агаптафеп, applico. 

Привалитисе, лисе, у. г. pf. gufallen, 
ди Theil werden, obtingo, (durd Erb- 
ihaft oder fonftiges Өш): њему ce 
привалило. А 

Приваљивање, n. з) dag фетенрацеп, 
адуојиџо. 2) ђав ЗитаЏеп, advolutio , 
devolutio, 

Приваљивати , љујем, у. impf. 1) Jers 
‚ митацен, адуојуо. э) бататиафеп, 

applico, н, п. закрпу. 
Приваљиватисе, љујесе, у. г. impf. јиг 

falen, деуојуог. 
Приват, m. (у Сријем у Бачк. и у Бан.) 

учи децу на приват, er ії кабер | 
тег, gibt 'Privatjtunden, privatim docet, 

Приватање, n. 1) Daê Greifen, сарпо, 
2) Daê Gmpfangen, exceptio. 

Приваташи, ам, у. imp 1) greifen ¢ 
capio. 2) empfangen, excipio. 

Приватити, им, у. pf. э) angreifen, 
саріо, arripio. 2) empfangen , excipio. 

Приваћање, п. vide приватање. 
Приваћати , ам, vide приватати, 
Привезати, вежем, у. pf. апріпдеп, 

adligo. 
Привезивање, п. Daê Anbinden, adligr- 

по, | 

Привезивати, зујем, у. impf. anbinden, | 
adligo. \ 

Прпвенату, нца, m. (om,) etma der Beis 
fand bei Der Hochzeit, nuptialium hor 
minum quidam, Ја ову ријеч нијесам 
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i, чуо никад прије, осим у пјесми Ka- 
ко семе урађ Смедеревац: 

„А привенца Косанчић Ивана — 
і. „Шенвенчати, ам, (Рес. и Срем.) vide 

привјенчаши. 
„ |Привссти, ведем, у. pf. herbeiführen, 
__аддпсо, н. п. коња. 
|Привести, зем, у. pf. лађу, das Shif 

рекветјиђтеп , navim адтоуео. 
|'Прпвидеши, дим, (Рес.) | vide приви- 
|Привидити, им, (Срем.) f hemm. 
„Привиђање, п. аё Ginbilden, imaginatio. 

‚|| Лривеђати, ам, у. ппр!. fih etwas eins 
bilden, зи {ереп glauben, in animum 
induco, imaginor. 

'|\{їрївиБеёти, дим, v. рё (Ерп.) fih eins, 
bilden etwas фи [еђеп, videor mihi vi- 
dere aliquid. i 

‚||Прив ае, n. dag Daranwifeln, ceir- 
cumvolutio, 

| | Привијати, ам, у. impf. daranmideln, 
1 

circumvolvo. 

‚|| Прививавање, n. das Angewöhnen, as- 
suefactio. : 

 Привикаватисе , амсе, у. г. impf. {ih 
апасторпеп, аззпезсо. 

| Привир 
specio, i 

 Привиривати, рујем, у. impf.) Юегуцг 
|| Привирити, им, у. pf. blicfen , 

| Привити, вијем, v. pf. DaranmiĞeln , 

_Привд»ети 

aspicio. 

circumyolyo. 
' ПравиКисе (и привикнутисе), вивнем- 
5 ‘ce, v.r. pf. fib gewöhnen, аѕѕцеѕсо. 
‚ Привјсенчати, ам, у. pf. (Ерп.) aus 
. trauen, connubio jungo (sacro ritu ad- 

Jungo). 
_ Приводити, им, v. impf. þerbeifipren, 
E adducto., 
| Привођење, n. баб Herbeiführen , ад- 

ductatio. "Ai 

 уПривожбње, n. das Herbeifübren (des 
E фіте8) ,.арришѕіо navis. 

Привдзиши, им, у. impf. þerbeifùpren , 
adpello navim, 

љети. 222a 0927 
ус Приволетисе „л 

вољешисе у 
Приволиши ? 

љеши. J Awp 
| Привблитисеи се, (Сре 

вољетисеуд/, А 
ким, у. pf. 

37 
рч.) einen vét- 

Привољешисе, лимсе, у. r. pf. (Ерц.) 
fidh herbeilaffen, einmilligen , consentio, 
фривребаши, ам, у. pf. erlauern, er- 
fhleichen, deprehendo (aucupando). 

Приволеши, лим, (Pec.) vide приво 

I еу (р „J уже три; f 

и". 2. 40772 · ~ . & 

му Срем.) vide прӣїво- –Пригрејаши, j 
може фу O Дреа И 

тоаеп zu etmaf, persuadeo cui ut faciat. · 
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Привребатисе, амсе, у. r. pf. Теђје ап: 
дејф феп Ерттеп, accedo tacite. 

Привредити, им, (Ве · и Сре, vide 
привриједити. beshy rn 

Привриједитши, им, A: pf. (Epu us 
gen bringen, prosum: не Һе ништа . 
вући да привриједи; није привије- 
дио кући ни једне паре. • 

Привући, вучем, у. pf. herbeifhleppen, 
adtraho. 

· Привубћисе, вучемсе, у, r. pf. fidh Вега 
beifhleihen, адгеро. 

Пригазиши, им, у. pf. eintreten, con- 
culco. 

Пригање, n. das Röften (їп Зфтађ), 
frixio. 

Пригати, ам, у. impf. röften (in Sm alg, 
бесе. bahen, lieg: paden), frigo. 

Приглавак,вва, m. Der Gug am Сит: 
pfe, tibialis pars inferior. ; 

Приглавчина , f, augm. 9. приглаваћ. 
Приглавчић , m. dim. е. приглаван. 
Пригњечити, им, у. pf. einfneten, ma- | 

nu deprimo, арргіто. 
Приговарање, n. da Shelten eines an= 

dern, Das eigentlich einem Dritten, Dert 
| Прївивнуписе, немсе, vide приви- ~man aber fhonen will, gilt, objurgatio 
|. Кисе. рн, RS VEL ED ДАРА «minus nocentis, ut alter, cui parcere 

ирање, M. das Herzubliden ; `а®4чфизап& debemus aut volumus, audiat sibi- 

¿sgue adilicetipseit . 
+ 

e А 
Приговараши, ам, v. impf. жоме, jez 

manden mittelbar Bormürfe таг 
hen, objurgo minus nocentem ut alter 
nocentior audiat et sibi applicet. Maj- 
ва ћерку вара, снаши приговара. 

Приговбр, то. der mittelbare Borwurf, 
. objurgatio alterius pro altero., 
Пригогсриши, им, у. pf. коме, jemand 

mittelbar Hormürfe тафеп, iHn meiz 
nen, objurgo alterum pro altero. 

Пригодиши, им, v. рї, treffen, yon unz 
детађе Ёоптеп, forte viga 72977. 

Пригодитисе, имсеу е огде. 

Приготовити , им, Wpf. Бете еп, paro. 
Приготовљавање , n. раб Borbereiten, 

praeparatio. 

Пригошовљавати, aM , у. inf. fertig 
mamen, vorbereiten, ртаераго. 

ригревати, ам, Рес. „Срем. И 

Ар ада Єр ид, vide е 

пригријати gfe: Фла) хай дб 
УД upg- Пригријати „Дем, у. рї. (Bor) т) ит 
27" æ» Teuer telen, адтоуео igni. 2) mpa- 

гријало сунце, die Gonne fegte ђе 
gl „ adurebat sol. 

Пригријєевање, n. (Ерп.) 1) das Nahe- 
спфеп anê Feuer, admotio ad ignem., 
2) 568 С Hmwülbrennen Der Sonne, ae- 
stus solis (nimius). | 

Тригревање, W, Вес. т ре vid, трио 

"гријевање а Aeae, о; ЕТИ 

Пи را ےک маз. А2, ; APE ае ы АФНОР 

тию 
419 

3 
АЧ 
з 

у 
y 

| 
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Пригријевати, ам, у. impf. (Еру.) 1) зит 
Seuer rüsten, admoveo igni. 
кое: ће више, die Sonne 

APT mivat, adurit, 

Пригрлити, им, У. рї. ап den Bufen 
dDrùdeh , adprimo ad pectus, ample- 
ctor. 

Прийрљавање, n. ђав Umpalfen, Umar- 
Hen, атрјехано. 

Пригрљавати, ам, у. impf. шиба ен, 
итагтёп, атріехагі. r 

Пригрнуши, нем, v. pf. 1) беефе фахг 
ren, corrado. 2) umnebmen, umjäns 
aen , circumjicio, circumde (pallium). 

Прягрнушисе, немсе, v. т. pf. (den 
кашы) umnehimen, circumdor (ра!- 
in) 

Прїгршаъе, n. з) das Фегбейсбатееп, 
соггаѕіо. 2) Daê Шпђапаеп, circumda- 
tio. 

Пригртати, грћем, v. impf. 1) berbeis 
јфагсеп, corrado. 2) штлеђтеп, cir- 
ситао. 

Пригрташпсе , грћемсе, у. r. impf. ита 
nebmen, circumdor. 

Прйд, m. die Draufgabe bei einem Taua 
the, lucram in commutatione. 

Пр ا нш нем, vide придићи 
pr yy Ms ү уор ОУ 

їр ИУ, n. Daê Helfen beim Оден, 
TE in етапи. 

Придизати, дижем, у. impf. heben ђе!» 
fen, адјиуо levantem. 

Придићи (говорисе и придигнути), 

у. pf. beben beifen, opem fero tollenti. 
Придићисе (говорисе и придигутисе), 

дигкемсе, у. т. pf. auffteben (vom 
Krantenlager), сопуајезсо. 

Придобијање, n. рав ариџнен, lucra- 
по. 

Придобијаниг; ам, у. нар. gewinnen , 
Јастог. 

Придобити, бијем, у. pf. gewinnen , 
|исгог, 

Придолажење, р. 
superventus. 

Придолазити, зи, у. impf. | binğufoms 
Придоћи, ође, А Pf f men, sus, 

регуеп1б' :77 жж 

„Ев' Туй имдат придолази — 

Придржавање, 1 п. раб Halten, sustena 
tio.. ) 

Придржвати, | ам, ү. impf. ein wenig * 
halten, sustineo, teneo paullulum. 

Придржати, жим, у. pf. ein wenig hals 
ten, teneo paullulum, 

Прїшгати, ам, v. pf. dringend zufegen, 
vehementer peto. 

Признавање, n. 1) dag Grfennen , agni- 
tio. 2) даб Geftehen, confessio. 

Признаваши, najem, y. impf. 1) аї$ е: 

dag Hinzufommen, 

2) пригри-_ 

Пр H 

wag erfennen, agnosco pro —. 8 ges 
йереп , confiteor 

Признати, ам, V аа РИВЕ ЧИНА 
_ арпозсо. 2) шде еен, соп еог 
Призрен, m, 1) Stadt in Cermei ork! 

Viffolen. , 

Призренска, ва, ко, Nrifrener 
Прија, f. ћур. 9. пр'јатељица, | | 
Пријак, m. vide пријатељ: пријаче fF 

30EHH шог пријака. 
Пријаћов, ва, во, `A пријак, шене 

familiaris. 

Пријатељ, m. 1) Der Freund, amicus- 
2) der Befreundte, propinquus: omn- 
шао у пријатеље. 

Пријатсљање, n. Daê пријатељ ғ Nenz 
пеп, appellatio nomire amici aut pro- 

pingui. 

Пријатељатисе, амсе, v. r. impf, fih 
пријатељ nennen mit einem, amicum: 

appello aliqnem. aut propinqurm. ~ 
шуаш ГЕ, ва, Бо, 1) des Freundes, 

‘amici. 2) d 8 Befteundie п, propinquis 

Пријатеље а „а. да Мо jua- 
“Gilo affinitatis. 

Пријатсљитисе, имсе, у. т. impf. с 
N АП ДЕ, За ا 
рі. 

Бијатељица, „Жу. |) кеу чу ami- 
са. 2) die Bermwandte, propiequa., : 

пријатне ичин, на, но, Det пријате» 
љипа , аписае. ; 

Пријатељов, ва, во, vide пријате- 
љев. 

Пријашељска, ка, ко, 1) freundfhaft: 
lih, amicus, 2) аду, (семпотфан ф, 
amice. 

Пријатељство , п. ту die Freundfhaft, 
amicitia. 2) Die УЗалрапо фаје, neces- 
situdo , affinitas. | 

Пријати, ја ми, v: impf. дебеібеп, out 
ап фааеп, alo, prosum : не прија му 
што једе. 

Прије, (Epu.) 2) praep. vor, ante: прије , 
мене, 
апіса: вако је било прије, тако је 

и сад; и прије n послије; од прије. 3) 
ебе, 0. i. leichter, prius, potius: прије 

дати мени него теби. 
ОКА (Eğff der Жила, dolus, 

брига, t. (Epir der пета ел 
(к бепа Thote), trabş transversa. 
Прујека, ка, ко, gerade, пафјте, Ёйгүейїе, 
тесе, Proximus, ну тїй п, лијек. 
ти склад , ал. (Ерц.) daS titenitein ат 

Heide, mit de Noge ђе auseina 
ander fallen, saxum continens ligna su- 
per foco (in деп Banerfühen). 

Пријслаз, m, (Ерп.) 1) на води, Die 
per vadum. 2) на плоту, der Ugs 
berfteig (öfterr.) über eine Hede, 
tranşcensus ш sepe, у 

прије зоре n m. д. 2) пау ли 
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( Пријенос, m, (Ерц.) Ser Umgang, Die 

| 

Г 

| 

|| 

| 

| Пријемање, п. (Ерц.) 

Umtragung 0е6 Kelhes ипо осе Patene 
in der Kirhe, circumlatio poculisacri. 

МШри}ёпис, m, (Ерц.) die Confeription, 
сопзстр о. 

Пријепољац , љца, m. човек из Прије- 
поља. 

Пријспоље, п. град и варош у Ерпе- 
· говяни (на ријеци Лиму): 
„Па кад дођеш Пријепољу твоме — 

Пријепољче, чета, п. момче, или ди- 
тете из Пријепоља: 

bj ежи јадно момче Пријепољче — 
1 Бријеранах , нка, ш. (Ерпџ.) vide изво- * 

a4 

paj pos; ш. (Ерп.) der Graben, die 
urhe im Weinberge, fossa vineae. 

|| Пријесан, сна, но, (Ерп.) н. п. месо 
(које није сољено ни сушено), млије- 
ко (које није кисело), љеб (који није 
кисео, н. п. погача), рана (која није 
стара, него одма кад се човек ра- 
ни), купус (који није кисео, него 
онако зелен), кожа (која није сува, 
него онако одма кад се скине са 
жиринчета), {г1{ф, recens. 

Пријссјед, m. (Ерп.) die офи (von 
den Sienen) gur Fortpflanzung, fetus 
apum, relictus propagiuis_ ergo. 

"Прије "сто ‚тола, m. | (Ерп.) Der 3 Thron, 
Присстод, m. f thronus. 
Пријсступ, т. (Ерп.) ове је године 

пријесттун „ beuer 18 ein офа ађс, 
(m И даб берссіаде um einen 
Tag тебе бишей сп) est annus in- 
tercalaris.;, 

При}ёттїтїтҥ, лимге”: impt Ер) Dro- 
pen, minor. 

| Пријешња, f. (Ерп.) Die 3 Drohung, minae, 
Пријетоп, т. (Epu) Das Yett, Das von 

einem О дфивете (3. 95.) beim Braten 
perauStråänfelt, adeps qui defluit a car- 
ne дроае assalur. 

Пријстран, на, но, feft (и effen), тоа 
Driqfelf, pinguis : јегуља је под 
mpana, 

Пријећсње, п. (Ёрп,) раб Drohen, mi- 
nae, minatio, 

Пријећи, поијеђем , v. рї. (Epir) 1) þin- 
überaeben, transeo. з) пбетацјеп, ex- 
undo. 

) 1) бав Binden (der 
Храпёеп) В De tere (überzwmerd), 
oarn transyersa. 2) das Лијереп 
überymerh , aspectus torvus. 

Приј чати, ам; у. impf. (Ерп.) н. 
опанке, Perper binden, рег РАС. 
versum lige 

Пријсчатисе, эмсе, у. r. impf. (Ерпц.) 
на кога, сїпєп fel anfeben, oblique 
intueor, 

 Прбјечњан, m. (Ерп.) der abaehauene 
^ 
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Fup eines bratenden батїтё, Der als 
Hafen den ausgeweideten Haud gus 
fammen Баје, pes agni resectus, et fi- 
bulae loco ventrem continens. 

Пријин, на, но, Der преја, amicae. 

Пријо, m. Maunsname, nomen viri. 
Приказаније, п. раё богуйфеп, osten- 

tum. pi и EA 

Правећи эч ш. j. част, 
№ ети. те чө, твара се cf. же- 

Мразот Екс: жесе, у. т, pf. коме 
штпо, ук ; praesagio. : 

Приказивање ‚уп. 1) das Herzáhlen, res 
Ч сево) об Ugnen, Borbedeuten, 

portentios(?) 
А А, v. impf. II. ]. част, 

бекгарї! recito, 
Прикази лё, зујесе, у. г. impf. aĥ- 

nen, praesagio. 

Прикивае,* n. ра8 “п{фтїефеп, adeu- 
sio, 

Прикивати у a 
адсидо, 

Приквладан, дна, но, fön, тибскђаје 
(Dem. Körper nah), ријсег, formesus, 

Приклапало, m, Der Pianderer, homo 
loquax, nugator., 

Привлапање, п. Daê Plaudern, nugae. 
Приклапати, ам, у. impf, ПА ЕН їп 

ciuem fort фера Dinge erzåhlen, 
nuor. 

ПрікЛати, кољем, ў:%р?. апйефеп (ein 
лег; баё feb en 10110)',* matto. 
ые им, У. pf. еіп treffendeg 

Wort worauf fagen, apte excipio di- 
ctum, covvenienter respondeo. 

Прико, (y Бачк.) vide преко. 
Приксватши, куем, у. pf. апфипедеп, 

адспдо. 

иги, ajka, m. H. п. из прикрај- 
ка, son дет Seite, ex parte. 

Прїнрастисе, радемсе, ү. r. pf. fid 
þerbeifhleihen , adrepo 2 
„Прикрадесе овчар од оваца 
"Те украде кошуљу девојци — 
МИ мка, m. кумов момак, KO- 

гна коштењу додаје крзницу, а у 
сватови (у Србији, у Босни и у 
Ерцеговини) носи барјак; у Срије= 
му кажу: кумовски момак, Der Bice- 
Rum, cumi vicarius, adjutor. 

Привуниши, им, v. pf. einzeln ufam- 
menbringen, colligo. 

Прикупљање, n. Daê eingelne Zufammen- 
bringen , coilectio successiva. 

Прикупљати, ам, у. impf. eingeln 32 
fammenbringen, colligo sigillatim. 

Прикучивање, п. ÒS бека, admo- 
tio., 

Прикучиватпи , чујем, ү. о a лр 
деп, адтоуео, 

Sie impf. апіфиіебеп, 
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Прикучити, им, у. pf. nahchringen, ad- 
moveo. 

Прилагање, n. ћаз Darbringen, oblatio. 
Прилагати, лажем, у. impf. Вагбеіп= 

gen, offero. 
Прилагати, лажем, у. рї. bingulügen, 

admentior, addo рег mendacium. 
Приле гање, д ес. „и рем, пае при- 
врења 260 у ту. 

Прилегаши, лежем (Рес. 
de прилијегати у 

Нрилєпити, им, ( и #рем.) vide 
прилијепити. 

Прилепитисе , имсе, ‚ЖУ 
vide прилијепитисе и Ст: 

Прилепљивање, п. ч. ч as vide 
приљепљивање. 

Прплепљивати, љујем, (Р ) 
vide приље пљивати eg ЗА ie аё 

Прилешање, п,Ресуи Сре Є.) vide при- 
лијетпање: а Аи 

Прилетати , лећем js 
де ое" 

Прихетети , лет 
у. 'РЕ. (Рес.) 

Прихепшти , им, herbei fliegen, ad- 
у. pf. (Срем.) volo. 

Прилсћети, летим, 

у. pf. (Ерп.) 
Прилећи, лежем (и прил ем), у. рї. 

anliegen, ا CIC Э? 
Приливање, 1 Я УЕ триљсвање 
Нриливати, ау Mi. e 

вали. туте 009 • 
ан ее лу, . (Еру das Niederlie: 

qen, ргоѕігаіо. 
Прилијёгати, јежем, у. impf. (Ерц.) 

fidh ттедесвисфеп, bumi procido. 

Прилијспити, им, у. pf. (Epu.) anfleis 
беп, adfigo. 

Прилије питисе , имсе, у. т. pf, (Ерп.) 
fleben bleiben, адћаеге5со. 

Прилијстање , n. (Ерп.) tag Herbeiflie= 
aen, advolatatio. 

Прилијстати , лијећем, у. impf. (Ерп.) 
þerbei едеп, advolito. 

Прилика , f. Gleiģġen, ejusdem sortis : 
по свој прилици, allem Anfeben пад; 
није то његова прилкка, niht feis 
nes @[еїфеп (alt und jung), раве niht 
au ihm; на прилику, зит Beifpiel, 
Нашла слика прилику, 

 Пруликовати, кује, v. impf. paffen, 
convenio. 

Прилип, т. град у Косову. 
Приличаи , чна, но, paffend, conve- 

piens, 

Прилог, та, Dag Opfer, ме Opfergabe, 
quod offertur monasterio : 
„Прилог носе Све тој гори славној: 
„Ж yma воска и о јела тамљана — 

Прил) ожиши, ит, ү, pf, darbringen, оћего. 
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Прїложнӣк, т. Der Geber einer Opfer: 
gabe ап ein lofter, oblator. — 

Пр-їлупиши, им, у. pf. |m. ј. Брата, 
Пралупнути, нем, у. Pf. f ш ф1адап, 

cum impetu claudo. 
Прїљ, m. (no Baur.) дете ao при- 

јатељ, und unabûnderlih, 5. B. Freund 
Georga, familiaris. 

Приљевање, n. (Ерц.) das Зидјефен, 
adfusio. 

Приљевати, ам, у. impf. (Epig) зидје» 
ы и adfundo. | 
риљепљивање, n. (Ерм.) а) дав 24: 
Ta „басена. 5 “2 Ке мы i 

plicatio, 
Приљепљивати, љујем, у. impf. (Ери.) 

ап еїбеп, applico, adlino. 
Приљепљивашисе , љујемсе, у. т. impf. 

(Ерц.) апШевеп, адћаегезсо. 
Приљубити, им, у. pf. Пердетпнен, 
adame (vom Safe, dem, паф dem 
Tode feines Фаттеё, еіп anderes zu 
fäugen gegeben wird, das fie nur als 
шарпа fiġ gefallen läft). | 

Приљубитисе,, бисе, v. г, pf. paffen, | 
{фбп fhlieĝen, congruo. 

Приљубљивањг, n. 1) dag 9іебдетіпг 
пеп, adamatio. 2) dag Paffen, con- 
gruentia. 

Приъубънвати, бљујем, v. impf. Пеђа 
gewinnen, adamo. | 

Приљубљиватисе, љујесе, у. r. impf, 
{фбп worauf paffen , gong, con- | 
venio. 

Примакнути, нет 
Примань c 

Кисе. Ур . 
Прима . #аё Nehmen, Empfangen, 
Befommen, acceptio. 

Примати, ам, ғ. impf. nehmen, ems 
pfangen, befommen, capio. 

Приматисе , амсе, у. г. impf. 1) чега, 
fih annehmen, suscipio, curam gero. 
2) уз брдо, fih begeben, auf den Weg 
machen, abiisse. 3) прима се вупус, 
areifen, Wurzel faffen, radices ago. 

Примаћи (говорисе и примавнути), 
макнем, у. pf. bergurticfen , адтоуео. 

Примаћисе (говорисе и примакнути ~ 
се), макнемсе, у. г. рі, ђетдигисен , 
адтоуеог. i 

Применити , им, (Рес, и Срем,) vide 
примијенити у 

Примстање, n. dag Ошуцевел, ad- 
ditio. 

Приметати , мећем, у. impf. Вій» 
fügen, addo. 

Приметнути, нем, v. pf. Биџућаси, | 
addo. 

Примијснити, им, у. pf. anmeinen, 
vorbedeuten, omino, ominor : не буди. 
примијењено , absit omen, 

е примаћи, 
утде прима- 



'661 При 

“Примиритн, им, у. pf. з) einen gue 
Ruhe bringen, facere ut quis quiescat, 

1 2} примлри Баволе! gib Ruhe (fagt die 
` Mutteg. zu Kinde), quiesce. 
Примифїїнисез "исе, у. r. pf. fih gur 

) | Rube дереп (vom worigen unfeten $e 
ben), conquiesco, i 

'Примити , им, у. pf. nehmen, befoms 
men, empfangen, capio, н, п. болест, 
сијасет, коња. 

\Примитисе, имсе, у. r, pf. 1) чега, 
fih annehmen у curo. 2) уз брдо, fih 
 амђтабфен » Тодић ето Җа, 3) при- 

' милосе пријеће, greifen, Wurzel faf 
“Tih; ТАН аро: > ~ 

| || 

= = 

po ру » sa 

— 

%”Ф@Ёдийлеп, admotio, А 
руми аши», мичем, у. impf, þerbeis 

| u, адтоуео. 

йг ашисе; Мичемсе, у. r. impf. 
||| КҮР? &@тїбүуетї. 
Ры: је, п. die Яе, ота, ота maritima, 
на аи ра го рс), ка, ко, Geez, 
Жена, таг из, | 

|\Принавъаье, п. Daê Зипецен, Neu: 
9їпзи = тафеп, novi additio. 

| Принављаши, ам, у. impf. neu hingu 
|| madhen, befommen, novi quid адјил сеге, 
Принсти, несер, (Реси Срем.) vide 

| хринијети. е 
Принијети, несе/принијод тринијела, 

ло), у. pf (Epu ђегибипдеп, адеего. 
` Приновити, им, у. pf. neu hingu mas 

ифеп, novi qnid adjungo, 
Пртнас, m. Ме Gabe, donum oblatum : 
„Он Кулину често одлажаше, 
„Под чадоре принос доношаше,— 
Приносиши , им, у. паре. berbeibringen, 

adfero , fera , porto, / 

Приношеёење , n. das Bringen, адјано. 
Принцип, т, Der У пећ, Prinz, princeps; 
„Поред мога Ђонлије принчипа — 

„Пркиципов , ва, во, Ded Prinzen, Fürs 
ften, principis. 

Принциповина, f, das Fürftenthum, 
principatus (terra principis), 

i Врињушити, им, у. pf; befdnofeln, 
одогог, | 

Приокупити , им, у. pf. im Haufen yor 
fich hertreiben, cogo gregem. 

Прионути, нем, v. pf. 1) leben, adhae- 
ro. 2) јидте еп (bei Der Arbeit), labori 

| incumbo. Прионуо као чичак за јаје. 
Прппадање, n. 1) das Fallen (zur Erde), 

inclinatio, 2) Daê’ Эп{аПеп (zum Сб 
theil), cum quid evenit, obtingit, 

Hpunagamy, ам, ү. pf. 1) fallen (zur Er: 
de), decido, inclinor. 2)zufaRen, evenit. 

Прип8дом , in Nebenftunden, tempore 
subsecivo: шо је он начинио при. 

падом, | | 
Пргпазиши, им, vide onzen 

E DAIMO e LEP FITC 

459. 

РА. 
e 

|Примипање ‚т, Das Herbeirüden, Näs- 

n pa | 662 

Припалитпи, им, vApf. з) овијећу, an=. 
"Рет у gabas) fig. припалио 

i ГД o у:—› bat fih zu Sub aufs 
детафе № pedes venit usque ad —, 

Припаљивање ; n. Баз Ungzünden, ас- 
CENSORED“ N eA 

Припаљивати ,љујем, у. impf. алёйп= 45 и 
реп , ас hmo . РВИ 

Припанути , нем" паде припасти. 
Припасати Yere: 

circumdo , cingo. f, 
Нрићео ватве sn. Фаз Umgürten, cir- 

cumdatio, стсПол ү: а 
Припасивати» сујем ‚узше. umgürs 

ten, circumdo, асславо. · > 

Припасти , паднем, у. pf. 1) fallen (zur 
(бе), асећдо. 2) зијаЏеп, зи Theil 
werden, obvenit. 5)(ст.) на ум, beiz 
fallen, yenit (10 mentem) : 
‚„Допкан о на ум припануло — 

|, 

Каре. umgürten, 

Припєвање, 4/ (Peco иу Срем.) vide 
прапијевање; рта 

Припевати, ам, жаСрем.) vide 
припијеваши. 

Припеваши , ам, (Рес ибрем.) vide 
прип}евапти. ер. ве а] pore 

Припека, f. die &фюйК, мерење Sons 
пе, fervor solis. 

Припспи , пнем (и припењем), у. pf, 
1) ein пре бецре8 Pferd anbinden, funi 

‚ adligo equum pascentem. 2) in die Hö- 
Бе beben, tallo. | 

Припстисе, пнемсе (и припењемсеу, 
v. r. pf. binauffteigen , ascendo. 

Припећи, ечем, у. pf. 1) јагње, пра- 
се, anfangen зи braten, anbraten, 
igni айтоуео assandum. э) Dei Огей 
nen (von Der Sonne), aduro. 

Припијевање, п. (Ерц.) das oingufins 
gen, accentio. 

Припијёваши, ам, у. impf. (Eps.) mits 
befingen, simul canto , celebro. 

Припињање , n. da Anbinden des трећа 
denden Pferdeg, adligatio equi pascentis. 

Припињаши, њем, v. impf. баё Pferd 
an einem langen Stride anbinden, ad- 
ligo equum pascentem. 

Припишбмити, им, у.рЕ. зађитен, cicuro. 
Припитомитисе, имсе, у. r. pf. айп 

werden, cicurari. 
Припитомљавање, n. daS Зађитафен, 

Зартеп, cicuratio. 

Припитомљаватши, ам, у. impf. забит 
maten, сісиго. 

Припишавање, ny Daê Жиреп, ada 
minctio. 

Припишаваши, ам, у. impf. апрујен, 
адтејо. | 

Приптшати , ам, у. pf.’ апруен, ad- 
mejo. Ў 

Припјевати , ам, у. рё (Epu ) mithes 
fingen, simul cano. 

| 
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Приповедало, m Др а Срем.) vid е 
приповиједал 4 

Приповедање, n. (Реж. 
приповиједање. т^ 

Приповєдати, бе: ем.) vide 
приповпједати, 

Припреелити, и 

2 прийовуёдуцці. 
Зриповёспт, 1. 

пови]еспт. 2 
Приповстка, СТ. 

рем.) vide 

ev. vide npu- 

„и Срду-) vide 
УЕ. приповијетна; v 

Приповиђе т, wide прбћовје- 
дити. PPI PAGED 

Припов: л .(Ерт;.) vide причало. 
Приповиједање, п. (Ерп.) das бтзӣр= 

feu, narratio. 

Прпповиједати, ам, у. impf. (Ерц.) 
егзаріеп, narro. 

Приповијест, f. (Ерп.) Баг Ср рог" 
proverbium : Благовијест прияови- 
јест, ЧИ орі: #Зегїйїйїдипа (25. 
Mars) ifi det Winter nod) niht vorbei. 

Приповијештка МУ Ерт.) Die ба ина, 
narrativ , fabula. 

Приповјелити, nteti pf. (Брц.) ers 
заб[еп „ narro. 

Припојавање, п. Das Anlöten, adglu- 
ghutinatio. 

Припојавати, ам, у. impf. аибееп, 
адејаНпо. 

Припојаснице, f. pl. m. j. кесе, Die 
DPatronriemen Die раб оптајфе (als Gür- 
tel), zona embolorum igniariorum. 

Припдјити, им, у. pf. anlöten, adglu- 
tino ferruminando. 

Приправа, f. vide преправа. 
Приправити, им, vide преправити. 
ЛПриправљање, n. vide преправљање. 
Приправљати, ам, vide преправљати. 
Припрдивање, п. das Dreinjhwägen , 

interfabulatio. 

Припрдивати, дујем, v. impí. òreinz 
уфтрабеп , in den Kram fH "еп, inter- 
fabulor. 

Припузати, ужем, v. pf. herbeifrie- 
hen, адгеро. 

Прїпушиши, им, v. pf. anblafen , sen- 
su obnoxio et subobsceno (futuo). 

Прирадити, им, v. pf. þinguarbeiten, 
hbinguerwerben, adquiro, 

Прирађивање, n. dag Hinzuerwerben, 
adquisitio, 

papah eama, Ђујем, v, impf. pinzu: 
erwerben, adquiro. 

Прирастае, n. Das декатрафјеп, suc- 
crementum, 

Прирастати , ам, v. impf. Бегапїдаф+ 
fen, ѕиесгеѕсо. | 

Прирасти, сшем, у, pf. регайшаф{еп, 
5исстезсо, 

Лрисад, m. der Зеб па, taleola. 

уг 

И т 

Присвајање ‚п. баё Зиеідпеп, агговаёіо, 
Присвајати, ам, у. impf. гийдпеп, 

vindico, аггово. ~ 
Присветлити, им «(Рес Срем.) vide 
присвијетлишиа/ Ы 

Присвијетлити , им, у. p£ (Epu ) ба: 
еп фебеп , lumen адтоуео. 

Присвојавање, n. vide присвајање. 
Присвојавати, ам, vide присвајати. 
Присвојити, им, у. рї, зисјапеп, viu- 

dico, аггово. 
5 5 

RE ‚и рем при- 
Г. сједање = У 
риседати, да, (Рес. ç ей. Же. 
ааа | pP. 

Присесши, седе (и приседне), ДРес. 
и Срем.) vide присјести: Рр WEL 

Присетитисе, пио a Сре rd 
vide присјетитисед“7 · 

Присећање , в, (с. 
присјећање. i + 

Присећатисе, амсе, NAD 
vide приєјећатисе: у 

ifzufhütten ,. 

Q © о. 

Присипање , n, dag ай. | 
fusio. 

Присипатт, ам, (и присипљем), у. 
impf. би фи еп, afundo. 

Присједање ‚п. (Ерц.) das Steden » blei- 
беп im Munde (Raen), adhaesio in, 
Тапстђи ен sm о ж “ч 

Прсуедаши, да ми, ӯ. impf (Epy) 
im Munde teden БГ еп, адћасгео in 
faucibus. 

Прпсјестаи (говорисе и присједнути), 
сједе (говорисе и присједне), у. рї, 
(Ерп.) пп Dunde ееп bleiben, adhae- 
reo in faucibus : присјело ти да Бог 
да! тбдећ ди daran erftiďden! ` 

Присјетитисе, имсе, у, г. pf, (Ерп.) 
fih anders bedenfen, muto consilium, 

Присјећање, п. (Ерп.) andre Entfglie: 
funa, matatio consilii. — 

ПрисуеКатисе, амсе, ¥. г. impf. {i4 
anders bedenfen, muto sententiam. 

Прискочиши, им, у. pf. þerbeifpringen, 
adsilio. 

Прислављање (преслављање ?), n. Dag 
Mitfeiern, celenratio simultaneas __ 

Прислављати (преслављати7), ам, 
у. impf. mitfeiern, concelebro, У Cp- 
бији и у Ерцеговини и данас при- 
слављају још који дан осим крсно- 
га имена, тако, н. п, млоги Ђур- 
Бевштаци прислављају Ђурђиц, а 
Ђекоји vpt iren дан; а Никољ- 
штаци gra manja, и m. д. Кад се 
приславља, онда се не части виг 
ше, него само онај дан. | 

Приїслаьаъе, n. Daê Anlepnen, adcli- 
natio. 

Прїслаъаши, ам, ү. impf, anlehbhen , 
` адоћио. 

Paya “эз 7 i iN РЈ 
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i Трислонити, им, у. pf. anfehnen, adelino. 
ı Пріслёњање, п. vide прислањање. #- 
Прплоњати , ам, vide прислањаши. ~ 

k Дрислуживање, n. Daê Anjünden (der 
прафе (атре), accensiop + . 

+ Прислужввати, жујем, ү. impf. т. j. 
кандило,; Dte Andadts halber geftiftete 
(детодђи фе) Lampe anzünden, accen- 

L. do Гасегпат deo aut sancto dicatam. 
„Прислужиши , им, у. pf. ш. j. канди- 

ло, Die Хирафе(ашре anzünden, ac- 
u cendo lucernam sancto dicatam. 
Прислушкивање, п. рад Horden, au- 
ү, scultatio clandestina. 
Ш рислушкиваши, кујем, у. impf. þor- 

Wi hen, аизсш ог clam. | 

„Присмакање , n. das Зиђе ен zum Brot, 
| conditio panis оре casei- aut carnis , 
уле solus (siccus) сотедаиг. 

i Присмакатши, мачем,“ поре. jut beifen zum 
| rote, panem quasi h ume cta ге caseo. 
Ие им, у, pf. зибефеп gum 

собе, Daê етофепе Brot аге фјат 
| ап{еиф! еп, humecto panem. 
Нрисмрдети, дим, у. pf. (Рес.)} не 

| Присмрдити, им, у. pf. (Срем.) есмије 
Присм Бети, дим, у. pf. (Ёрп.)р он 

|: тамо ни присмрђети, ег darf fi 
| Dort дас піфе bliden lafen, compareo 

“invisus (proprie: adfeteo). | 
| Приснитисе , нисе, у. г. pf. коме mmo, 
i е8 þat ibm gefrdumf, somniavit. 
Присоје, n. eine fonnige Gegend, locus 
„` аргісиѕ. 

Пребјвиња ryja, f. die Slange, Die 
_ -fih fönní, serpens apricans. 
Приспеваье, п. (Рес. и Срем.) vide 

приспјевање, | 
'Приспевати, ам, (Рес. и Срем.) vide 

приспјевати. 
Приспети, ем, (Рес. и Срем.) vide 

приспјети. | 
Приспи;евање, п. vide приспјевање. 
Приспијгвати, ам, vide приспјевати. 
Шриспј: вање, n. (Ерп.) а) das Яигефіғ 

fominen, adventus, 2) рад Зе дгрека 
_ ел), maturatio. 4 

Приспјевати , ам, у. impf. (Ерп.) 1) зи 
‚ кеф!ег Zeit fommen, venio. 2) zeitig 

werden, maturesco- : 
Приснјети, пијем, V, pf. (Ерп.) з) цз 

тебе Бомитеп, venio. 2)геїїд werden, 
та пге5со. | 

Пристав, т. слуга, што ради код 
куће (у крајини Неготинској и у 
Браничеву), бек Knekt, бапепефї, 
кг фан еЕлефе, servus villicus. 

Приставити , им, у. рї, н. п, лонат, 
. gulen, адтоуео. 
Иогстављање, n. das дијебен, admotio. 
Пр'стављати, ам, у. impf. H. п. лое 

/ “мац, зијебећ, admoyeo oilam igni. · 

~ 

\ 
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Пристајање, п. з) Daê Жафташјен, in- 
весийо. 2) daS Ginmiligen , consensus. 
5) daS Kommen ји rehter Zeif: 

Пристајати, јем, v. impf. 1) за ким, 
Dinter einem berlaufen , insequor. 2) на 
што , einwilligen, consentio, 5) при- 
стаје ми у посао, fommi mir ebei 
тефё, accidit in tempore. 

Прісташи, anem, у. pf. 1) за ким, 
паф!аијеп , insequor. з) на што, eins 
willigen im etmas, consentio.. 5) при- 
стало ми у посао, ift mir eben u 
redter Zeit дебопитен , accidit iu tem- 
pore , gratum. д; 

Присшравак, ика, m. der Abhang des 
Berges, die Миђбђе, locus devexus. 

Приступ, m. фес Zutritt, aditus, ac- 
cessus. 

*Mpucmyname, ш. Das Hinzuireten , аса 
cessus. 

Приступаши, ам, у. impf. þingutreten, 
accedo, adeo. 

Приступачан, чна, но, Der Zutritt 
þat, 901 ассеѕѕиш habet. 

Приступиши , им, v.- pf, þingutreten ¢ 
асседо. 

Присути, сием, у. pf. [йпи{фй ен, 
‚_ абћићдо. 

Присушивање, п. Daê Хи кофпен, re- 
ѕ1ссаіло. ` | 

Присушивашисе, шујесе, у. г. impf. 
etmas їгю‹Ёеп Werden, resiccari- 

Присушитисе, шисе, у. г. pf. etwas 
troen merden, геѕіссагі. 

Пришауашисе, јимсе, у. r. pf. nieder= 

биеп, fiH verftecfet ر hyri де ре 
dere. гё 

Пришаннути, нед, . vide e мена 
Притапкати, ам, у. рё зифатртси, 

. _ сорспісо. 
Притаћи (говорисе n пришавнути), 
такнем, у. рї, н. п. гра, осе ftes 

сеп, für die Fijolen рйбсеп, figere 
paxillo. ў 

Притворање, р. das Жијеђигн, ЗиТеђист 
фес 0106, portae (јацаге) adelinatio. 

" Пришвораши, ам, у. їшрї. gulefnere 
(die ©юйте) „iacclado januam. 

Пришворишу; им, у. pf. н. п. врата, 
(die т es accludo portam. 

Притєегнути, нем, у. рї, {ейег ansie 
ben, atiraho. 

Притшезање, n. daS feftere Anziehen (Des 
Gurt), attractio. 

Прилтєзати , ежем, у. impf. {ейїег ans 
41ебеп, adduco. 

Притпсав, ска, m. Die Dadfiange, 
pertica:sdefendendo a vento tecto stra- 
mineo. Притискови се мећу по 
кровнатим њућама (и осталим 
зградама) да вјешар не однесе 
вровину. 
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Притискивање, n. Daê Andrüdén, ad- 
pressio. 

Притикивати , кујем, ү. impf. Dricfen, 
adprimo. 

Притиснуши, нем, у. pf. andrügen, 
adprimo. 

Прїшицаһе, n. дав Plöen der Safes 
ten (Fifolen), рахШогша infixio. 

Пр:тицаши, ичем, у. impf, H. п. rpa, 
pöďen, paxillis figo. 

Прлтка, f. мотка, шшб Се удара 
у куКипу граа причаника, ше гра 
уза њу пушша вријеже, der Pflocf , 
рах аз. ; 

Притсвариши, им, у. pf. aufladen, 
impono (jumento). 

Приушак, шка, m. die Ofrfeige, alapa, 
colaphus. 

Приушити , им, у. pf. oþrfeigen, ala- 
pam ипр1їпздо. 

Прицврљиши, им, у, рї. ђеђ aufdtils 
Феп (раб eg {ап ўї), imprimo candens 
uid cum sonitu. 

Прича, f. 1) Баида, narratio. 2) 
Sprüdhwort, proverbium: за причу, 
брате! 

Причало , m. Der viel zu ел [еп weif , 
qui multa narrat. 

Приченлк, m. т. j. rpa, die Pflodfifo- 
le , faseolus qui paxillis sustentatur. 

Прџчање, n. Daê Erzählen, narratio. 
Причаши, ам, у. impf. ега (си, narro. 
Пргчекатши, ам, у. pf. ашрамеп, ein 

wenig warten, exspecto. 
Причесијк, m. der Communicant, ho- 

Speş ѕасгає coenae. 
Причеелициш ИЗ, y- pf. einen commu- 

niciren, sacram соерат ргаеђео. 
Причеститисе , имсе, у. г. pf. com- 

municiren, sacram coenam sumo, 
Причсшало, n. іп Der Anetdote flatt 
причешће. Удариле Epe с кома 
натовареним (зашто они обично 
иду с коњма и носе свакојаке MO- 
gape, Kao Бачвани на колима) поред 
некаква намастира ; онда један од 
њи рече друштву: деде јадан ви 
ћерајте коње, а ја"идем часом да 
узмем причешало и навор- 
њак (m. j. причешће и навору). 
Кад уђе у прву, а он почне ви- 
кати: Камо ко даје овђе причеша- 
ло и наворњак : зашто немам кад 
чекати, одоше ми коњи. Кад га 

виде қкалуђерски hanu и чују шта 
говори, познаду одма да je човек 
прост, и ла није може бити никад 
у свом вијеку виђео цркве нити се 
причестио, па га заведу у крај и 
почну га питати, да није што 
jeo, кад оће да узме причешало ; 
а он чм каже упраьо, да је ручао 

/ 
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(изјео пун лонац овсена скреба и 
не знам шша јошт); онда ђаци 
кажу му да мало причека, а један 
од њи ошрчи ше донесе у једној 

чаши најљућега сирћета и nanpa- 
һе, па му реку те зине и саспу 
му оно у уста; онда Еро, кад га 
оно уједе, уватисе руком за уста | 
па побјегне преко пркве, а један | 
га (ђак) дочека у препраши с ба= 
шином: сшани Еро да ти дам и | 
наворњак! ше га испраши до на. 
врата. Кад одмакне Еро од nama- 
сшира, среше човека ђе води Ne- 
колико ege, па га sanama куда 
Һе с Бецом; а човек му каже да и 
води намасширу да причесши; OH- 
да Еро рече: „Бог и Божја вјера! 
може биши да ће mo које веће и | 
остати , али мање ље не ће ‘ни 
једно ; икоје би остало од причеша« 

ла, од наворњака не fe.” cf. шијан. 
Причешће, п. die Communion, coena 

Sacra. * 

Причешћивање, п. dag Communicirens 
coenae sacrae ргаеђило et usus, 

Причешћиватни , Ћујем, у. impf. coms 
municiren, ргаерсо coenam sacram. 

Причешћиватисе, ћујемсе, v. r. impf. 
communiceren ,* sumo coenam, 

Причути, чујем, у. pf. fiġ einbilden 
ğu bören, videor audire. 

Пришабаниши, им, у. pf. Ceinem eine 
Waare) anpàngen, mercem обшидо 
malam. 7 

· Пришапташи , пћем, у. pf. gulifpeln, 
ишр реп, адѕиѕигго in aurem. 

Пришивање, n. Daê Жипађегп, adsutio, 
Пришивати, ам, у. impf, annähen, ad- 

suo, 
Пришиши, шијем, v. pf. annûben, ad- 

suo. 

Пришић , т. dim, y. пришо. 
Пришљунитисе, имсе, v.r. pf. Яф daz 
ийе Цеп (jum Effen, alè ungebetener 
Фай), admoveor, 

Пришо, m. alê ћур. о. пријетељ.. 

Прпшт, m. eine Beule, tumor, tuber, 
Пршитић, m. dim. y. пришт. 
Приштунути, нем, v. pf. айне феп, 

Ёп"їреєп (ап ебрав), адргипо. | 
Пркаице, yema, n. dim. 9. пркно : 
„Не испијај свакој} чаши данце, 
„Изврнућеш у ңебо прканце. 

Пркно, û. vide гузица. 

Пркос, m. der Trog, contumacia: уз 
пркос, зит (гове! 

Пркосити, им, у. impf, коме, trogen, 
obsisto per contumaciam alicui. 

Првошсње ‚ n. даз Frogen , contumacia. 
Пли, ла, ло, in Der Redengart: у upay 

земљу (и.д. побјегоше), in die weite 
= 
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раб шап те wohin, in 
ге), Ішёраф ит топи дипл. 

|Прљав, ва, во, рејфтивё, maeula- 
| tus (изи longo). 

|Прљање, п. das Вфтики, macula- 
tio, 

|Прљати, ам, у. impf. {фтивеп, тасијо 
|Прљење, n. das Abfengen mit beigen 

с. affer, deustio ope aquae calidae. 
|Прљити, им, v, impf. mit heigen Waf- 
' {ес abfengen, aqua fervida aduro. 
|Прљужа, f. еіп abfhüffiace Fle Фе 

Бїга$есгбе, locus devexus. 
l |Прљужање, n. Daê 9ба ел it der прљу- 

жа, уојша о per declive, 
|Прљужатисе, амсе, у. r. impf. {Фф 
© malen іп der прљужа, volutari рег 

derlive, 
'Прљужица, f. dim. 9. прљужа. 
|Прљчић, m. dim y. прљав. 
|Прнупш, нем, у. pf. aufflattern, e- 

volo. 
Прнуши, нем, vide прднути. 
Прњавор, m. das #Гойїегўюг{, Weiler, 

pagus monesterii. 
|Прњаворац, рца, m. еіп Rlofer:, Uns 

tertþan, ћотао monasterii, 
Прњаворка, f. еіп Weib vom прњавор, 
= шийег e pago monasterii. 
Прњаворскї, ка, ко, yom поњавор, 
| pasî monasterii. 

Прњаворчад,. f. (coll) Die Jugend aus 
O Dem прњавор, juventus е pago mona- 

sterii. D 

Прьаворче , ema, n. еіп Kind vom np- 
њавор, verna e pago monasterii. 

'Прњад, f. faules Holz, lignum putre. 

Прьадбвит, ша, mo, н. п. пањ, faul, 
und дарег рбоёрбогіїф leudtend, trun- 

| cus putris, in tenebris lucens, 
Прга, f. vide проја. 
Проба, f. (у Сријему, y Baun. и y Бан.) 

die Probe, das Mufter, specimen. 
| Пробадало, n. ein Werkzeug gum Durg 

{тефеп, instrumentum transfigendo : 
„Када види женски чунак: 

' „ћакво J’ ово пробадало? — 
Пробадање , п. das ФигфТефеи, trans- 
` fixio. | 
Пробадати, ам, у. impf. бисфђефеп, 

transfigo, 
Пробајати, јем, у. pf. ein menig Без 

реп, incantamentis utor modice, ex- 
perior incantamentis, 

Пробатши, ам, v. pf. (у Сријему у 
Бачкоји и у Бан.) vide огледати. 

'Пробеседити, им, (Рес. и Срем.) vide 
-пробесједиши. 

Пробесједиши, им, у. pf. (Ерп.) 1) 
Î beginnen зи їргефеп, proloquor. 2) «іц 

wenig Грсефеп, paululum loquor, 

'Прљак, љка, ш. Об уфеп, ligellum (2) | 
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Пробијање, n. ђаб Durhfhlagen, pene- 
tratio. 

Проби]аши, ам, у. impf. duürhfhlagen, 
pertundo, 

Пробирање , п. Daê 98451еп, 
беп, delectio. 

Пробирати, ам, у. impf. wûflen, de- 
ligo, muto sententiam de re lecta. 

Пробирач, m. der Wåpler, Hustlauber, 
difficilis delectus. Пробирач нађе o- 
ширач (кад се који жени). 

Пробитачан, чна, но, vortheilhaft, pro- 
ficuus. Пробитачно му nao јарцу 
јуфка, 

Пробити, бијем, у. pf. ?игф адеп; 
pertundo , penetro, i 

Пробоспш, одем, у. pf. durhftehen, 
transigo. 

Пробраши, берем, v. pf. mäplen, auga 
Elauben, дећво, seligo. 

Пробријати, јем, v. pf. einen Fleden 
абїфегеп, adtondeo. 

Пробрцнушисе, несе, у. г. pf. н. п. 
млијеко, зиайипеппебеп (ооп | фер 
Dil), соавијог, 

Пробудити, им, у. pf. aufweden, ex- 
сто, 

Пробудишисе, имсе, v. г. рї. епра= 
феп, excitor, expergişcor. 

Пробуразитиш, им, у. pf, den Bau 
оцга) ефеп, confodio. cf. бурат. 

Пробушиши, им, ү. pf. durhlödern, 
perforo. 

Провађање, n. das Шпђегиђтен (des 
Pferdes), cireumdactio. 

ПроваБаши, ам, v. impf. н. п, коња, 
Serumfibren , circumduco. 

Провалија, f, die Kluft, caverna, hia- 
tus. 

Провалиши, им, v. pf. аце беп, di- 
vello , rampo: провалили коњи пуп 
(ausgetreten), говеда градину (durd 

`Бгофен) , вода брану; провалили 
Турци. 

Провалитисе, имсе, у. гє. pf. f aufa 
те еп, гашр1: провалила се земља ; 
провалио се“ч“р,=—"облав. 

Проваљивање, n. då Aufreiğen, Durks 
brechen , perruptio. i 

Проваљивати, љујем њу. impf. aufreis 
{еп, Dur Beet A реюгийуро. 

Проваивашисе, »уемсе,у.т.їшрї. aufs 
gehen, aufaeriĝen merden, perrwnpi. 

Проваришисе, paee, v. r. pf. m. j- 
млијеко, детшкеп, cogor., 

Провеселитисе, имсе, у. г. pf. fió 
erfuftigen, exhilaror. 

Провёсши, едем, у. pf. 1) Фитфійбтењ, 
duco рег-. 2) зибииден, ago, ехіво.: 

провео шри године. 

Зи [ац 

Провешаши , ам, (Рес. и Срем.) jida са» 
пут 

A 
A T 
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Прбвидетисе, дисе, 

КӨН Лр, man Ређе би 
Провидитисе, дисе, dur, transpi- 

У РЄ (Срем.) сто, perspicio. 
Провиђетисе, дисе, 

у. г. pf, (Еру.) 
Провизур, m. der Provifor, provisor 

(viliìicus). 

Провизуров, ва, во, дев Provifors , 
provisons. À ' 

Провиз уровица, f. die Provifors = Frau, 
yillici uxor.’ 

Провикати; ичем, v. pf. ein wenig auf: 
idhrepen, inclamo, 

Провјешати, ам, у. pf. (Ерп.) ein wenig 
ђапдеп, paullum suspendo : не ће му 

: ништа учинити, само мало провје- 
mami па пустити. 

Провлак, m. eine gezogene Wahsterze, 
cereus ductus. 

Провлачење, п. daS Hindurğhzieþen, 
Число per — 

Провлачити, им, у. impf. Бификфџе 
реп, duco per — 

р Проводатши , ам, v. pf. ein їйейїй ums 
bèrfübren, circumduco. 

Проводација, m. der Zubringer, Frey- 
werber, qui procurat uxorem aut marti- 
tum. i 

Проводитши, им, у. impf. 1) ибис: 
ni duco рег — 2) ğjubringen, ago, 
aego. 

Пров.}5ёъе, n. 1) das Hindurhführen, du- 
спо per — 2) das Rubringen, actio. 

Проврвети, вимо, у. pf. у baufens 
11роврвити, имо, у. pf. (Срем.) pweife ge- 
Проврвљети,вимо, у. рЕ (Ерпц.)) rannt 

fommen , сопсигго catervatim. 
Провргнути, нем, vide проврћи. 
Прдвргнушисе, немсе, vide проврћисе. 

| 1роврети, ври, у. рё, 1) ein wenig fie- 
деп, bullio paululum. 2) anfangen gu 
fieden, coepi bullire. 5) þeryorquellen, 
probullio : 
„Jep je крвца из a 
Провртети рупий 

врћетим те 

Провртетисе 4 врипимсе, (Рес.), vide 

УРУК чаб эм. РЕН |..." 

ље проврела — 
Рес.) vide Hpo- 

проврћетисе. 
ЏПровртити Фоа, AC M.) vide npo- 

врћети, сжег ка 
Провртитисе мој, (Срем.) vide npo- 

врћетисе. 

Проврћети, вртим, у, pf. (Ерц.) Бит» 
bohren , регіого. 

Проврћетисе, вртимсе, у. r. pf. fid 
auf einem Beine umdrehen (ftatt genau: 
ewer ‘Beforauna) und wieder fortgehen, 
obiter negotium curo, 

Tip врһи (говорисе и провргнуујј, 

p ·_провргнем, vide прометнути у  Ироврћисе (товорисе и провртвјуши“ 
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се), п 
тис EA „ | 

Провуйріа, 1. Љеу Proviant , das бош: | 
mikbrot, panis militaris. 

Провући, учем, v. pf. бигфдіеђеп, trae 
1610. 

поа. п. Daê тй еп, superbitio. 
Прогањашисе, амсе, у. г. impf. fih | 

беен, den grofjen Heren maden, su- |] 
регро, | 

Прогатати , ам, v. pf. ein wenig теі» 
fagen , vaticinor paululum., | 

Прогататисе, амсе, у. r. pf. бе јадет, 
Wahprfager werden, vaticinari incipio. 

Прогласиши, им, ү, рё. befannt mamen, 
promulgare. 

Проглаши, ам, vide прогледати. 
Прогледање, n. з) das Durdhfhauen, |. 

perspectio. 2) der Anfang des Sebens, |! 
Das Oeffnen der Augen, dispectio: 

Прогледаши, ам, v. impf, 1) Рисфјег 
реп, specto per — 2) die Uugen -auf | 
flagen, dispicie. , 

Прогледаши, ам, у. pf. 1) дигфіереп,. 
perspicio. 2) die Augen аштаадеп, 
dispicio. 3) ein wenig апіереп, aspicio 
pauiulum. r 

Прогнати, ам, vide проћерати. | 
Проговарање, n. das Reden, Der An- 

fang des Жедсив, Spreheng, ргојоси~ 
tio. 

Проговарати, ам, у. impf, fprehen, aug- 
rufen, ргојофиог. 

Проговориши, им, у. pf. 1) anfangen 
¿u {ргефеп, proloquor, 2) ein wenig 
Гргефен , loquor paululum.: 

Прогониши, им, vide проћеривати. 
Прогонишисе, имсе, vide прогања~ 

тшисе. |Ц 
Прогоњење , n. vide проћеривање. 
Прогореши, рим, у. рї, durhbrennen, 

ехигог. 

Прогристи, ризем, у. pf. ђитфрефел, 
реплогдео, реггодо. 

Прогрушатисе, шасе, у. т. pf. ш. ј. |Д 
млијеко, gerinnen, coagulari. 

Прогутати, ам, v. pf. verfhlingen, de- 
giulio l 

Продавање, n, dag Berfaufen, vendi- 
tio. 

Продавати, дајем, v. impf. yerfaufen, 
vendo. 

Продаја, f. der Berfauf, venditio: јели 
на продају, ift еб feil? estne venale? 

Продан, m. ein Mannêname , nomen vi- 
гї; Daber das Wortfpiel; продан али 
није оћеран. ы 

Продана, і. ўсацеппате, nomen femi- 
пас, 

Продати ^ам ‚ У. pf. verfaufen, vendo. 

Иродер, m. der Brud (Leibjhaden), her- 
nia. cf. вила. | 

I 

І 

1 
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(Тродерати , рем; vi 

|Продераптир 
оће: 

> 1) 046 Durhbrechen, per 
ruptio. 2) Das ©Ффгеуеп und #йгтеп, 
clamatio, vociferatio. _ | 

| „Прддирати, рем, у. impf. Durchbres 

( hen, битафеп, perrumpo. Я 

| Прсдиратшисе, ремсе, у. г. impf. {фгерғ 
еп пи? [ûrmen, clamito, vociferor. | 

И Продремати , ам,„(Рес. и Средь уде 
продријематтиф дрен утиче. 

„Продрети, ем, продро; 
‚ vide продријети. 

Продрстисе, ремсе,, 
и Срем.) vide продријетис p 

Продријемати, ам, у. pf. (Еру) gin 
тета fhlummern, somno leni nutare. 

Продријети, рем, продръо, v.pf. (Epi) 
_ Durhbrehen , perrum po. | 

| Прбдријелтсе ‚ ремсе, продръосе, у. 
‚ r. pf. (Ерп.) auffhrepen und lärmen, 
| ехсјато ‚ inclamo. ; 
|Продрмати, ам; v. pf. einem den ©фор[ 

_ ацврешмтеји, pervello comam. 

Продужтвае, n. das Berlängérn, pro- 
| latatio, productio. _ 
Продуживати, жујем, v. impf. verlûns 

| gern, produco. ДАЛ 

|Продужити; им, у, pf. verlängern, pro’ 
Өсе а уйл: i 

|Првђа, fẹ бек (ане). Abgang einer Baas 
· те каква је. ypoba вину? нема про» 

he Бе ни чему. 
|| Проесапити ; 

\ 

| 

Ћи, 

|| 

е прерачунитши. 
|Проесап „vide прорачу- 

витисе à ү 
|Прожлера! б дријетши. 
Прождирање > 0 Упис фћидеп, 

Прождирати, рем, у. impf. þinunterė 
(ф паеп, devoro. | 

|Прождрсти, ем, прождръо, (Рес: и 
· Срем.) vide прождријети. 

| Прожлријети, рем, прождръо, V. рї. 
(Ерц.) фПидеп + fdllucfen , devoro. 

ЈМрожећи, ежем, v. pf. Durhbrennen, 
‚ peruro, Ы 

ЈПрозватні, зовем, У, рёуеіпеп Runas 
теп дебеп, 5урепатіеп, сорпошто. 

|Прозепсти, зебем, у. pf. fih егей еп, 
. refrigeror, \ | 

| Прозивање; n. Daê Эирепатѓеп, согпо- 
¢ _ тапай. | 

| Прозивати, ам (й прозивљем), у. impf. 

ү. зибенатјеп, совцошїпо, 

Прозор, m. das Fenfter :(бепїесїоф), 
j, fenestra. | АЙТ | 
|Прозорје, ù. die Morgendämmerung , 
‚‚ diluculum. 
„Трозувнути , нем, v. pf. м. й, млије- 

ко; |анесПф werden, асеѕсо- 
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Проигргвање, u: 1) das Dahintanzen; 

incessus, $ąltatorius, laetus. 2) дад егі 
fpieten, amissio per lusum, 

Пронгравати, ам, v. impf. з) Dafinfants 
jen, exulto. 2) verfpielen, aınitto per 
ludum. 

Прокграти, ам; v. pf. 1) dabintangen, 
exulto, 2) verfpielen, amitto per ludum: 

- Пропгратисе, амсе, у. r. pf. ein wenig 
Гоје еп, paululum ludo, ў 

Проигуман ‚ мна, т. дег буг Raumen 
* qui fuit yO џеуоб, Народ прости 

мисли, да је проигуман старији од 
игумна. | рен 

Проигумнов, ва, во, деё проигуман, 
А ртоеаштеш, 2 

Првин. на, но, vide пројин. | 
Проинатитисе, имсе , у. г. pf. fiH ein 

wenig дапреп, paululum rixari. 

Проја, f: 1) vide просо. 2) mit und ohne 
реп Beifak: кӯкурузна (жива жељо ку- 
курузна пројо!), vide кукурузница. 

Пројаати, јашем, у. pf. 1) durbe, 
оогбе се еп, praeterequito. 2) 546 Pferd 
ein wenig (über =) reiten, equito paus 

. lolum. | | 
Пројаивање; n. ђаё Durh <, Фотбе:, 

Ueberreiten, equitatio. i 
Пројаквати, јаујем, v. impf. 1) bure =, 

vorbeireiten, equito рег =, praeter —, 
2) Das Pferd ein menig überreiten ; 

‚ equum exercere. 

Пројати, јашем, vide пројаати, 
Пројсздшти, им, у. pf. (сш.) vorbei: 

reiten, praetereguito : 
„Туда: свати пројездише 
„И девојку проведоше — 
Трвјин , на, но, vide просен 
Пројурити, им, у. рї. бебе 

agito рег —; (ЧОЙ НАИ 
Прска, т. (Рес. и Срем.) vide Прбко: 
Прокап; m. (ст.) іп der Unefdofe ein 
Ў аппёпате, mit Beziehung auf npo- 
капати (durhträufeln): на Бевојци 

_ провап — 
Прокапати, пље, у. pf. durdhträufeln , 
‚ stillo per — | 
Проћапљивање, п. 0 

_ вабо per — 
Провапљивати , љује, у. pf, н, п. KIS 

ша. trûufeln , зи По, 
Пронарати; ам, ein wenig аивбтфебеп , 

· јрстеро paululum, |. 
Пронасати, ам, у. pf. 1) vörbeitraben; 

equa praetervehi, 2) ein wenig traben, 
‚ paululum equo vehi. _ | 
Прокасивање, n. dag Workettraben, prae= 

‚ tervectio, KANAE 
Прокасивати, сујем, у. impf. vorbei 

traben, ргаеїегүеһ equo. 
Пронафифа е, ту dim. №, прокабиё а 
BE ky a an: | 

ад Durhfrdufeln 
n, 

E EE OE CE „д O ЧЛЕНА СЫ; EET un у “АИ сб” > „> r ја АР Врт у“ И d ~ 
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Прокаскиваши, кујем, dimt Y. про- 
касиваши. Феи EPI РРА | 

Прдкашљатисе, љемсе, ү. г. p£ ein 

menia buften , tussio paululum. 

Провидање, n. durh Aufreifen, aper- 
tio, diruptio, 

Прокидати, ам, ү. impf. aufreifen , 
disrumpo. 

Провинути, нем, у. рї, aufreiğen (ein 
Gefhmwür), арегло. | 

є ъч У ї 
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а А % 
Прокопати , ам, у. рї. з) дигфатабет, 

є exploro, 
Прокопсатиу „ХНУ Сријему, 

у Бач. н Бан.) (преголт, Fortgang) gut 
fortfommen, тешке, succedit mihi ex 
animo. Прокопсао Kao Турски цар 
на Сенти, 

Прокосиши, им, у. рї. einen 516 abs 
тађеп, demeto locum. 

Проктетисе, muce, v, т. рї. коме 
Прокисао, сла, ло, н. п. сир, млијеко, шта: (у Сријему), де еп, сошђећ. 

ein тема fauer geworden, subacidus, TIBA RE ep ein wenig Ёофеп, 
Прокисивае,‚ n. з) das Durhregnen, 

perplutio (2). 2) das Gäuerlihmwerden, 
subacidatio (2). 

Прокисивати, сује, v. impf. 1) $итф+” 
гедпеп, perpluit. 2) fäuerlih werden, 
subacidus reddor. 

Провиснуши, не, у. pf. 1) vom езеп 
ригфпеві werden, perpluit. 2) fäuerlih 
mečden, subacesco, 

Провлество (проклетство), р. Der 
Миф, exsecratio: проклество на 

њему, сё liegt еіп Fluh auf ibm. 
Проклёт, ma, то, verfludhf, diris de- 

votus. 

Проклєтав, f. vide проклество. 
Прокл©ши, кунем, у. рї. yerfuden, 

diris деуотео, 
Проклешиња , f. 

vide проклество. 
Преклешство, n. 
Проклијати, ам, у. pf. hervorfeimen, 

progermino. 

Проклињање, n, da Berfudhen, exse- 
cratio. 

Проклињати, њем, у. impf. yerfuden, 
; ехѕесгог. - 

Прокљување, n. dag Durdpifen, per- 
ruptio ope rostri. 

Прокљувати, ам, у. impf} durchpiden, 
Прокљувати, љујем, у. pf.f rostro per- 

tundo. 

Прокљуватисе, амсе, у. r. impf. | ih 
Прокъ уватисе, љујемсе, v.r. pf. f фиг» 

piďen, aperire sibi rostro exitum (ut 
faciunt pulli). | 

Прбко , m. (Ерп.) ein Manngname (alê 
hyp. von Иродан), nomen viri. 

Прдкола, f. ein qröfferer Theil eines. 
zerfpaltenen Ganzen, portio majuscula 
rei difissae 5. B. vom Kohlfopf (broc- 
сој 2), vom аит обе. Der Сетђе 
denft an проклапи (2). 

Проколање, n. Daê Theilen in проколе, 
dissectio in segmenta majora. 

Прокдлати, ам, у. impf. in проколе 
theilen, disseco in majora segmenta. 

Прокоп, m. der Canal, Graben, fossa. 

Прокопавање, u. раб Durdagraben , 
perfossio. 

Прокопаватин , ам, у. море ритфагаг 
ben, ремофо == #9 З a 

рачішиоу coquo. | · | 
>am, у. pf. ein wenig nis 

+ беп (vor SHlâfrigteit), paululum nuto- | 
ашисе „ амсе, v. pf. gur Hure, 

zum Durer werden, еуадо шоесБиз au 
moecha. У д | 

Прокушати, ам, у. pf. atêbolen , fons 
diren, experiri. | 

Прблажбње, n. 1) Daê 93огбеідебеп, 
praeteritio, 2) Daê Bergeben, Aufhören, 
finis. 3) Der (qute) Abgang der Waare, 
venditio facilis. 

Пролазак, ска, m. vide проба. 
Пролазити, им, у. паре. 1) усгрејаеђењ 

praetereo. 2) vergeben , desino, praete- 

reo. 5) geber, abgehen (von der Waare), 
divendi, ' 

Пролетање , п. ДИ чу Срем.) vide 
пролијептање. ر 

Пролетати , ећем, 
де пролијешати. 2 

Пролетети „тиму (Ре па дећроле- 
етици см 0?» - 

Пролетњи, ња, ње, (Срем.)ј љетни. 
Пролетобс, (Рес, и Срем.) vide npo- 

љетос. 

ваги 

Проливат с ем.) vide про- 
љеватисе. a$ у 

Проливен, на, Мо, ff. п. човек, жена, 
деїфтойвіа , der nidt фтоедељ fann, 
qui loquitur tacenda. 

Пролизети, ижеш, v. pf. dDurhledern, 
perlambo. 

„Пролизатисе, лижесе, у. r. pf. Durg- 
аегїебеп werden, detero. | 

Пролизивање, n, рад Durhleden, per- 
iambitio, | 

Пролизивати, зујем, у, impf, Burle: 
cen, perlambo. 
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Пролизивалнсе, зујесе ӯ. г. impf. і 
ригфге ен , perlambi, 
ролијевање, п. vide прољевање. 

Пролијсвати , ам, vide прољеваши. 
Пролијстање, n. (Ерц.) даб Оитф: Bor» 

Бе едеп, ргаећегуојаћо , ретуојаће, 

Пролијстати, ећем; у. impf. (Еоп.) о ока 

bei —, Durch fliegen, praetervolo,pervolo. 

Пролити, лијем, У. pf. ђетуотајефеп, 

effando. _ Ми i a 

Прблишисе, лијесе, у. г. pf. ausflies 
6и; efundo. , 

Пролбкаши, очем, у, pf. вода земљу, 

Das Safer bat durhgefrefjen, реттодо. 
Прблом, ш. Namen eines Gebirges tn 

Dalmatien, montis nomen : 

„У Пролому високој планини — 
Проломаши, им, ү. рї. Ригфбтефец, 

‚ perrumpo. _ Я 

Проломишисе, мисе, у. т. pf. н. п. He- 

бо, таван, бегеп, rumpor. | 

Пролулаши, ам, у. pf. ein wenig Бог 
pfen, pertündo parumper. | ЛА 

Пролупатисе, амсе, v. r. pf, fih Die 
Hörner abftoffen, consipisco. 

Прољев, n. (ст.) dag Bergiefen, pro- 
fundo, _ 
„Без прољева крви од Србина S 

Прдљевање, п (Ерц.) das Ausfhütten, 
‚ ртоћиво, effusio. | | 

Прбљевати, ам, у. impf. (Еру:) aus: 

`оїёбеп, effundo. 
 Hpchesamuce, васе, v. r. impf. (Еру) 

апа ебеп, е ио. ов 

Прољетна, на, но, (Еру.) Frühlings. ; 
vernus. SAN 

Прољетос, во im (оестоіфепеп) 
Прољетбске, ў rühling, уеге (hoc fuit). 

Прбљетошњи, ња, ње, (Ерпјувт ђе та 

асп ХгабИпа, vernus,vere ејарзо(ва! 5). 
Прољеће, n. (Epy) ver Frühling, Ver. 
Прдмашање , n. рад Fehlen (im Shupe, 

Murfe), aberrātio (in jactu). | 

Прбмазпати, ам, у. impf. verfeblen (im 
Cdicfien, Werfen) пїфї treffen, aber- 
rare in factu. % 

Прсматити, им, у: pf. пїфї treffen, 
вегје еп (imy® juke), aberro in jactu : 

‚ промашно 4шио га. | 
Промена, f. (Рес.м 1.)vide промјена. 
Променити, им и Срем.) vide 
промијенити, фи“ | ЕУ 

Променитисе, HVC „Реб M. 

Промењивати, њујем, дресу 1. 
‚ vide поомјењивати. frm 
Промеиватисе, емсе ес. ab 

ГА 

Рес 3 
б 5 É 2 j гч ~ % n tar , ЗЕ; 

Срем.) vide E чо уэ ромувнупъи не, vide промући. 
00 П \ 
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transpositio. 2) da8 Себеп durd —, 
positio рег — 5) рад Rühren, Фејфат 
најеђи, agitatio.. 

Промешати , ећем, у. impf, битфтрега, 
fen, 1гајсло. т 

Прометатисе, мећемсе, у. r. impf, 
fih rühren, gefhäftig feyn, agitari, . 
moveri, agere. Промећесе као oga 
кроз поњаву, der, паф der Unefdote, 
Daê промешатши 1р Ö tr tlid пари, und 
a Durd) die Roge warf. (à Ја Gufenfpies 
gel). ; | 

Прометнути, нем, у. pf. дитфетеп, 
trajici& | у 

Прометнушисе, немсе, vi r. рї. 1) fid 
бекјебеп, se transferre. 2) fih verwans 

deln „..юнїап. ~ f w% > ©. У 5 

Променаши , ам,, (Вес. и Срем.) vida 7 
промщешати.292э te Atene У 277 ° 

Промијснети, им, у. pf. (Ерп.) 1) сте 
ғаніфеп, permuto, 2) уепрефјеји, per- 
miuto. 

Промијснитисе, имсеу у. г. pf. (Epu) 
1) tauihen, permuto. 2) fih verändern, 
mutari. ; > 

Промијсшати, ам, у. рї. (Ерп.) ein 
wenig umrühren, тїїфёп, aliquantum 
їп1$сео, FAN р 

Промислиши , им, у. pf. bedenfen, рег= 
pendo, | | 

Промислитисе , имсе, у. г. pf. fidh bes 
denten, fió überlegen, perpendo. 

Промишљање , n. dag Ueberlegen, per- 
cogitatio. | À 3 

Промишљаши , ам, у. impf. Беђситеп, 
регрерѕо. 

Промќшљатисе, амсе, у, r, impf. übers 
leaen , регрепхо. 

Промјена, f. (Ерц.) 1) Der Tad pers 
mutatio. 2) der ЗВефјеГ, die Betûndes 
rung, mutatio. \ E 

Промјењивање, п. (Ерп.у das Taufthett, 
. commutaiio. 
Промјењивати, њујем, v. impf. (Ерп.) 

faufhen , commuto , permuto. 

· Промјењиватисе, њујемсе, у. г. impf. 
(Epr.)taufdhen(untereinan der), permuto. 

Иромлашиши, им, у. рї. ein теча 
&bdrefdhen , trituro , tundo ратшорег. 

Промљеши , мељем, v. рї. 1) beainneıt 
н таб еп, incipio тојеге: промљела 
воденица. 2) еіп wenig шађен, molo ` 
parumper. 7 A е 

Промошрити, им, у. рї. ein wenig 
„ ап{ереп, бетереп, тавртсто. 
Промрзнуши, нем, у. 

gelu @окггишр1, 
Промрмла ти (apom py am ам, viđe 
промумлати/ E, жее» баа. 

pf. erfrieren,; 

ромумлати (промумлапаы), ам, у. рё 
2) ein wenig in den Bart Бабе F 

“лз 
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mussitans, 

Промутити, им, v. pf. ein wenig Ders 
umiaufen, aliquantum circumcurro , 
pervagor, 

Промући, мукне, v. pf. m. ]. грло, 
ђецет werden, irraucesco. 

Прбмућвати, ам, у. pf. ausfhmems 
men, vas aqua infusa et agitata 
purgo. 

Промучити, им, у. pf. ein wenig quälen, 
aliquantum сгис1о. 

Ilpo мучитисе, имсе, у, г. pf. око шта, 
иф Midge себеп, operam do 

2) vorbeimurmelľn, praetereo 

"Прондћи, нађем, у. pf. апе таг 
hen , п, EGP ША сотрепо. 

Пронсти, не 
пронијети пива: 

Пронијети, е" er 
јела, лој, у, рї. (Ерп,) 1) duro <, vors 
beitragen, praetertero. 2) пронијела 
вокош (или друга каква mugya), anz 
{апаеп ди legen, coepit ропеге ova. 

Пронпћи (говорисе и проникнути), 
никне, V. рї. Рисфрафјеп, ехегеѕсо 
Pfr ےس 

Прсниціње, n. Daê игфрафјен, pro- 
germinatio рег — 

Прсницгти, ниче, у. impf. н. п. mpa- 
ва, Ù; отфрафјеп , ѕиссгеѕсо рег — : 

„Кроз кости јој трава проницала. 
Проносати, ам, у. pf. н. п. дијете, 

‚ ein menia tragen, porto aliquantum, 
Проносити, им, у. impf. оогреі ғ, durd: 

гтадеп, fero per — , praeterfero. 
HpomiraCme, u. Баз Borbeitragen, prae- 

,terlatio. 

Пробдати, ам, у. pf. И раметеп, 
Проодатисе, айс „г. РЕЈ итђегдег 

ben, спситео. 

Проддити, им, у. pf. mo herum, Durch, 
оогредеђеп, eo circum, рег, praeter. 

Пропадање, n. 1) das Durdfallen, ca- 
sus per — 2) daš Зегїайеп, ju Grunde 
дебен, interitus. 

Пр)падати, ам, у. impf. 1 1) Durhfalen, 
cado рег — 2) ји Фгипбе дереп, pereo. 

Up полипа, f. еіп Bantervttier, deco- 
(ог: лажа и пропалита. 

Пропі cm, f. der Ubgrund, vorago , ba- 
га thr 1107. 

Пр'пасти, аднем, у. pf. 1) Durchfals 
еп, с ай per —. 2) ди (Stunde gehen, 
perco, 

му зе ај ~ (Pec. m Ср ЖУМ е пр 
певање љли . гә» 

Р Проп‹вати, ам, >] 
пропијевати. мо s 

Ред. суд) vide 

ТУ п 19 fid anf: 

Прспе вати, ом, 
пооп:еватпи.7 

Проп тисе, пномс 
riten, erigor. 

прећи- Пропјевати, ам, v. pf. (Epu.) anfans 

Про #80 | 

Пропијевање, n. (Ерп.) ber Anfang des 
Singenĝ, cantus шишт. 

Пропијеватши, ам, +. impf. (Ерц.) ans 
fangen ви fingen, coepi canere , іпіопо. 

Прбпињање, n. х) das Aufrihten, ere- 
‘ctio. 2) da8 гй еп, Grofthun, inflatio. 

Пропињатисе , емсе, у. г. impf. fih 
in die Höhe тїфїеп, erigor. 

Пролирити, им, у. pf. m- je ватру, 
anblafen, sufflo. 

Пропишавање, n. 1) даб Зитфрнјеп, 
perminctio. 2) daS Hervorpiffen, p 
minctio. 

Пропишаваши, ам, v. impf. 1) dura 
piffen, permejo. 2) (anfangen au) piffen, 
mejo. 

^ mejo per —. 2) piffen, mejo. 
(Eec: и К => Пропишати , ам, у. рї, 1) Фигфрујеп, 

деп gu fingen, primum cantum edo: - 

пропјевали пилићи (Србљи не једу 
пилића док не пропјевају); пропје- 
вала прква, намастир. 

Проплаватши, лачем, у. рї. 1) апјапа 
деп ји weinen, incipio flere: 
»У Шаму ће каде проплакатши — 
2) ein wenig weinen, fleo parumper, 

Пропљување, n, ђав Hervorfpepen, pro- 
sputio, 

Пропљувати, ам, v. impf. ђегоогјређеп, 
рор» 

Пропљувати, љујем, у. pf. 1) þeryor= 
їререп, prospuo. 2) ein wenig їререп, 
spuo paululum. 

Пропустити, им, у. pf. з) Durhlaffen, 
mitto ut perrumpat quis: пропустио 
га мало кроз руке (0. 1. ein wenig 
abprugeln). ù auşlaffen, dimitto. ; 

Прдпућкати (профућкаши), ам, у. pf. 
(у Сријему, у Baus. и у Бан.) Ригф= 
jagen , vecjhmwenden, vergeuden (Yers 
futfhen), pessumdo. 

Пропуштање, р. рад Durdlafjen, per- 
1115510, 411015510, emissio. 

Пропуштали, ам, у, паре, durhlaffen, 
permitto. 

Прорадитисе , имсе, у, r. pf. anfanger 
arbeitfam ¿u јеђи, incipio esse sedulus. 

Прорастање , „и, Dag Treiben (Der Pflans 
jen), emissio’ +” ~ amaai 

Прорастати, ам, у. impf. treiben (von 
PHanzen),, emitto, ̀  

Прорасти, стем, ү pf. treiben (vom 
Kohl, Rüben), emilto (germen). 

Прорачунити, им, v. pf. регефпеп, 
duco rationes. "~, 

Прорачунитисе, имсе, v. r. рї, fih bez 
гефпеп, rationes duco. 

Пргрезати, ежем, v. pf. durhfóneiden, 
perscindo. 

Прорезивање, n. бав Durdhfdneiden , 
scissio. 

>=“ 
# 
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Прорезивати , зујем, у. impf. Dure 
їфпеідеп, perscindo, 

Прорећа, речем, v. pf. waþrfagen, va- 
ticinor. 

· Прорицање, 
natio. 

Прорицати, ричем, у. impf. vorperfas 

gen; vaticinor. 
Пророк, та. Der Prophet, propheta. 
Пророков, ва, во, рез Propheten, pro- 

phetae. 
Прброковање, n. vide прорицање. 
Пророковаши, кујем, vide прорицати. 
Просањкашисе, амсе, у. т. рі. еіп теғ 

під Gglitten fahren, vehi trahis раши- 
lum. 

Просап, спа, m. Der Werber, Freiwer= 
ber, petitor puellae, procus. 

Просед, даудо, ИЕ. 
просјед: 

Просејати, л 
| ЕКЕ 
Просек, pm. 

"У. Ж 
о, А 

Hirfen: ,“miliaceus. А 

Просеница, f. дад Hirfenbrot, panis mi- 
liaceus. 

ДУ е е PUn vide nporا  
ы? 

Просецати, ам, o рен.) vide 
оон , 

Просидба, f. die A КЫШ," petitio 
j уаз: 

Просијаши, cujem, у. pf. (Ёрц.) durd: 
fieben, cribro. 

роо»; тен, m. (Ерп.) ein pweifhneidiges 
$пйтитеп зип Durhhauen, securis 
асер" 

ЛПросијецање, п. (Ерп.) баё Durhhauen, 
ресѕесіпо. 

Просијспати , ам, у. impf, а 
Bauer r регвесо. 

Про зсилап, сиопа, тш. vide просац. 
Просипање, п. 1) das Хибјфи еп, ef- 

fusio , profusio. 2) раб Жејфиспреп, 
profusio. 

Просипати, ам (и просипљем), у. impf.. 
1) анајфии еп, profundo. 2) yverjý wen: 
den, profundo. 

· Просираһе, n. рав З3итффе еп, Herz 
оогтфе ен , ргосасаћо. 

Просирати, ам, у. impf. ригфтфе ен, 
регсасо. 

Просити, им, у. impf. 1) ђевојку, um 
ein Madden freyen, ambire virginem. 
2) betteln, гаепасо, · 

Просјан, ш. der Bettler, mendicus. 
· Џросјакиња (прсејакиња), f, Die Bett- 

lerin, mendica, 

n. раб Weiffagen, vatici=` 

и у.) у сара, Прослављати, 
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Просјаков, ва, во, des 51115, men- 
dici. 

Просјачење, п. die Зе егер, mendi- 
„саћо. d 

Првсјањити,. им, у. impf. nah Зети 
AEE, begehren, mendico. 

“прос ачвї (просјачки), ка, ко, 1) bets 
RY anaa mendicus, 2) айу bettelhaft, 

mendice. 
Просјед, да, до, der grau ји werden 

begi ant, subcanus. ® 
Просјек , ш. 1) vide просијек. 2) Эшб» 

þau, ритфаеђамепег Weg, via arte a- 
perta per saxa. 

Просјећи , сијечем, v. рї. (Ерц.) пг 
þauen, регзесо, ігапѕесо. 

Прославиши, им, у. рї. н. п. крсно 
име, ји Фпре јеђесп, регсејеђго. 

Прославитисе, имсе, у. r. рї. fid) бег 
rühmt табеп, berühmt werden, їпсЇаз> 

m A 

рослављање, n. 1) dag Fener, per- 
. а ИН 2) daê Berühmtwerden , il- 
‘lustratio. { 

ам, у. impf. зц Gunde 
Я. {ереп , регсејерго. 
P , амсе, у. r, impf. bez 

rühmt werden, iuclaresco, 
Прбсо, n. die Hirfe, milium., | 
Просрапш, серем, у. pf. 1) рађе аећ= 

fen, ргосасо. 2) просрао све, er баё 
aies verfreffen, patrimonium Да 
vit. 

Прост, ma, mo, з) си Па, gemein, 
simplex. эу да је просто, её ift verz 
geben (alê Antwort auf Hitte um Bers 
gebung); проста му душа! Gott 
bab’ фи felig, (vergebe ihm die ©йп« 
den). 

Простак, m. ein einfältiger gemeiner 
Улеп, opne Bildung, homo de plebe. 

Простакиња, f. ein gemeines Weib, mu- 
Бег de ple be 

Простакоє, ва, во, deg просшак, hc- 
minis plebeji. 

Простачкӣ, ва, KO, т) wie ¢8 gemeine 
Reute haben, plebejus. 2) айу. wie ein 
простан, more hominis plebeji. 

Простирање, n. da UAusbreiten, expli- 
catio , extensio. 

Hpgomapamu , рем, ү. impf. ацёбтеіг 
(еп, Explico, 

Ipocmipãu,, пы ein иф, tas U8 ёз 
breitef wirt, stragulum. 

Просшрана f, пр j. поњава, што се 
простире, Die Koge, die augaebreiteg 
wird, um-darauf zu liegen, gausape, 

Ирострка`, f. vide простирач. 
Преспшти , им, у. рї. verseiben, igno- 

500: 

А. Прости parae! 
Б. Да је просто, 
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Просторија, f. der Raum, spatium. 
Простота, f. die Cinfalt, simplicitas. 
Простран, на, но, weit, breit, latus 

spatiosus, 

TAE им, 29036 Cpey# 

A арегїшга ра 
Ti pòta 1 f. (E f Протпријелити , им, v. pf. (Epu.) mi 

dem Pfeile Висфтфефђеп , вара traji- 
cio: простријелила га вила. 

Простријети, рем, прострђо, ү. p£. 
\Ёр.) ausbreiten, explico. 

Прострићи, рижем, ү. pf Durfee, 
арепо tondendo. 

Простругати, ужем, у. pf. Фигфтфа= 
реп, регзсађо. 

Просукаши, учем, у. pf. 1) Dur мир 
бигф{фїебеп, Бие ора , Ёгајісіо , 

сошѓоаіо. 2) in der aweideutigen пев. 
dote foviel al просити (ђевојку). < 

Просути, спем, у. рї, ») ША Ели 
profuudo. 2) оетаецбеп, yertþun, рез. 
sumdo: просуо кућу. 

Прос утисе , спемсе, у. r. pf, 1) heraus: 
tepen, е оо, 2) аивећпапрее rinnen, 
diffluo : просуласе капа. 

Просушити, им, у. pf. ein wenig trod: 
пеп, exsicco paullulum. 

Прота, m. (Рес. и Срем.) vide прото. 
Прошак, т. ријешко решето, што“ 

се жито прошаче на њега, ein gro- 
berer Reiter (Sieb von Qeder), cribri 
genus гагіогіѕ, © > 

Протавање, п. Daê Reitern, cribratio. 

Иротакати, ayem, у. impf. Durdhreis 
егп, cribro. 

Протањити, им, у. pf. н. п. дрво, Dns 
ner maden, extenuo. 

Протеглити, им, V. pf. ein wenig giez 
беп, {ггфеп, protento. 

Прошегнутисе , немсе, у. г. pf. 1) (ih 
treden, extendi, 2) fih ftreen, gröfer 
Werden, excresco. 

Tpomésame, n. Daê treden, extensio. 
Пропїгзашисе, ежемсе, v. r. impf, fih 

° auŝftredďen , Чой 
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Протӣв, деде, contra, 
Пропшван , EHO, но, зле, contras 

1105. 

Прошивишисе , имсе, у. г. impf. коме, 
fich widerfegen , reiten, obsisto. 

рошивљење, п. Das Widerfegen, re- 
pugnatio. 

Прогайвник, m. der Gegner, adversa- 
rius. 

Протшин, на, но, ђе8 проша, proto- 
presbyteri, 

Протиница, f. die Frau бе8 прота, 
Uxor protopresbyteri. 

Прошискивање, n. 1) раб DurdDrûns 
gen, ргеѕѕіо рег —, 2) Dûê Stehen 
in Der Seite, dolor laterum , pleuritis. 

Протискиваши , кујем, у. impf. 1) þin= 
dDurddråângen, premo per —, 2) про- 
шискује ме, idh habe CR ее 

„а одар tmh И, “ 
Протисли, =: «Рі, ges Са pleu- 

ritis, Хае" У 7а, 

‚ Прошисвути, нем, У. pf. эне ЖУН 
gen 7 premo; 2 hes (їп Der 

` бан), ЧК А, у 
Ирбшицае, п. vid ошу)ецае. 
Прбтицаши, тиче, vide пропцецати. 

Прошјецање „ап. (Ерц.) Daê Unfanger 
їп fliegen, initium fluxionis. 

Протјецати, пече, у. impf. (Ерп.) 
anfangen ји еђеп, coepi fluere. 

Прото, m, (Epu) der „Protopresbyter А 
Grgpriefter R protopresbyter. 

ПрФтолопа„,; m. vides прото. 
Протопопин , на, но, Òe протопопа, 

protopresbyteri, N, 
Протдчиши, им, ү. pf. durhjieben, rei- 

tern, cribro. 

Протресање , п. dag Ausfäütteln, ex- 
cusso. 

Протрёсаши, ам, у. impf. сматрана, 
ехсийо. 

Протрести, сем, у. pf. ausfhüttein , 
· excutio, 

Протръати, ам, у. pf. ein wenig reis | 
ben, perfrico. 

Upompramuce , амсе, ү. г. pf. einan: 
фес амебешеп, perfricare se invicem. 

Протрти, рем, протръо, у. pf. 1) 
dDurchreiben , reiben , tero. 2) ein wenig 

Протераница, f. (Рес. и А м.) vide reiben , tero paululum, 
1 проћераница +9 Протр учати , чим, у, pf. у феп Durch, 

de | Пртерати , ал, (Рес др 
проћерати. 

1 отеривање , ИС vide 
Пру нр, 

Протеривати, рујем, (Рес. и Срем.) 
vide проћеривати. 27" 

Протесати , ешем, у. КЖ n menig be- 
раиёи, дедојо, | 

Протећи, че, у, рё, anfangen zu flies 
en, ртошано: протекао мазан. 

амру тее ад ргаећегситго. 
Протуа, f. 1 cin Shwärmer, UAbenteuz 
Протува, f.f rer, gras sator. 
Протужити, им, у. pf. Но u | 

flagen, coepi conqueri, | 
Протурање, n, 1), Daê Werfen Durch —, 

jactatio рег —, 2) das Qosbringen , an 
беп Mann bringen, divenditio. 1 

Протурати, ам, у. impf. 1) бисфре | 
ЧЫ Koto per—, 2) [98{фЇадеп, vendo, | 
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Протурадџсе гасе, vid ma- 
mace e E 

Проту им, у. pf. т ф—, 
, jacto реге?) 108 р anbringen , 

, vendo, liberor. 
Протући, учем, у. pf. ein wenig ger- 

flagen, verberibus adficio modice. 
Проћераница, f. (Ерп.) eine verjagte Pers 

fon, ejectus, ejecta, 
Прдћерати, ам, у. pf. (Epig) 1) frei: 

ben рисф —, vorbei, аро per—, prae- 
ter —, 2) verjagen, ejicio. Mommen 
као и проћеран. 

Проћеривање, п. (Ерп.) das Treiben 
durh —, Da’ десете еп, actio рег —, 
ejectio. 

Проћеривати, рујем, v. impf. (Ерп.) 
1) treiben durh —, vorbei —. 2) Qers 
јаден , ејісіо. 

Проћи, прођем, у. рї. 1) Dur) —, 901: 
beigeben, eo рег —, ргаеђегео, 2) Vets 
geben, vorbeifeDn, praetereo, 5) abgeben 
(von Der Wåare), divendi. 

· ПрбКисе, прођемсе, р, 1) fid 
ergeben, obambulo. 2) etwa gehen lafz 
fens” meiden , mitto. 

"Проујати , јим, v. pf. 
Проучаши, чим, v. pf. 

vorbeiheufen, 
(vom Winde), 

praeterstrido. 
Проучиш изин и? хее, perlego. 
D ла 5 Поа у зуи 

· Прдход, m 7 0 
Бан. rio о пала A 

- Пропавтети, шим, 
Процавтити, им, | vide пр 
Процвасти, атим, f m 
Процвашити , им, “+ 
Пропвёшати, ам 

процвјетати, 
гё.уи Срем.) vide 

Процвилепи, ём 5 7 
у. pf. (Pec. 2 ри | 

ан им А etnen Rlageton von 

v. pf. (Срем.) fidh geben, strido, 
Пропвиљеши, лим, ејијо. 

у. рї. (Ерп.) 
Процвјетати, ам, 

беп, е огеѕсо, 

ү. рї. (Ерп.) еф: 

ЛПроцеђивање, и; 
пропјеђивање. 2 

Процеђивати , Бујем, (; 
vide пропјеБиваши. 

а 
са С ем. ) 

Проценити, им, (Рес. ее 
проџијенити, 

өй... vide 

Процеп, т. (Рес. и Сре Â vide Дт 
Проциједити, им, ү, pf. (Epig) Durds 

ереп, регсојо, 
Процијёнити, им, у. pf. (Ерп.) арјфаа 

gen, fhägen, aestimo, 

| Иробци]еп, т. (Ерп.) Der ФГобен, lignum 
| êx parte fissum , forceps ligneus, 

c m Свем,) vide 

Мроцедити, им, Рес. и Срем.) vides 
пропиједити. 2 7 22. 

Про 656 

Провјеђивање, п. (Epis) Das Durhféis 
реп, percolatio. 

Пропјеђиваши , Ђујем, у. impf. (Ерп.) 
ритфјефђен , регсојо, 

Прочатиши, им, У. pf. durhlefen, рег» 
lego. 

Прбчачнати, ам, у. pf. Фитфубретп, 
биефћофеси, perfodio. 

Прочешљати, ам, v. р кога, (4) 
einen бигфїйттеп, ресипо. 

Прочистшити, им, v. pf. ein wenig (ди = 
bern, perpurgo. 

Прочйтагаи, ам, vide прочатити. 
Прочка, f. Сад је прочка, а други ће 
пуш бити квочка, Diefmal mag ¢8 
dir bingehen (проћи), hac vice fero, 
in posterum non sic abibis. 27 

Пре 

Прочкати, ам, vide прочачкати 2-34 ей) 

Прочулаши, ам, у. pf. ein wenig тац 
fen, RTEA 

Прбчуши, чујем, v. pf. Doren, erfahren, 
inaudio. 

Прочушисе, чујесе, v. r, pf. laut wers 
Den, inaudior. 

Прбшалишисе, имсе, v.r. pf. ein wenig 
fherzen, јосог aliquantum , subjocor. 

Прошарати, ам, у. pf. ein wenig bunt- 
їфес:д fârben, aliquantum variego. 

Прошаратисе, амсе, у, к. pf. fidh bunt 
färben, variegari: прошарало се гоож- 
Бе, снијег по планини (wenn einzelne 
Stellen aufgethaut fied). 

тру Прошкин, f. das Crbetjene, quod 
expetitum est. 

C Бево]ка , f. (ст.) die Berlob= 
te, desponsata : 

„Разбољесе. прошена ђевојка — 
Прошење, n, т) dag Werben um eine 

Braut, procatio. 2) баё Betteln, men- 
dicatio. 

Прошешашисе, ассы ж. Fu PB fih 
ein wenig ergeþen , obambulasse. 

Прошибаши, ам, у. pf. ein menig ну 
der ире peitfhen, virga plecto. 

Прошивање, n. dag Зигфпађеп, per- 
зиПо , transsuÈio. 

Hpomísamı , ам, у. impf. durgnähen 
(wie die Matrazen), persuo. 

Прошити , у. pf. дигфпађеи , persuoa 
Прошња, f. dag Betteln, mendicatio, 
Џроштац, mga, m. 3) Die Plante, 

tabula. 2) дизаши се прошца, ein 
Spiel, да einer реп andern, der auf 
dem Boden liegt und fih tarr тафе 
wie ein Bret, bei Den Beinen витђеде, 
ludi genus. 

Mpouke, р. (со1.) die Planten , tabula. 
Прпа, f. glühende ЗИфе mit Wajfer vers 

 - (а18 Umfhlag), cineres aqua diو
uti 

Прсапе, та, mo, Паге yon Gruft, pe- 
cłtorosus, 

АЙМ» aa _ омаж око де و 

| 
| 



 س |

„а vA. · 

1 Ж 

687 Пре 

Прси, (gen. преп и прсију), f. pl. Die 
Seut, pectus. 

Прскање , n. Daê Gprügen , сопѕрегѕіо. 
Прскаши, ам, у. impf. н. п. водом, 

јртиђец, spargo, сопзрегзо. ' 

Прслук, m, das Bruğtuh, баё Bruft- 
{eit еп, subuculae genus. TA 

Прслучић, m. dim. у. прслук. - 
Прснуши, нем, v. pf. регіїеп, fpringen, 

disrumpòr. i . À 
Прснути , не, v. pf. fprügen, emico, 
Иреш, ш. der Finger, digitus. 
Прстен, m. 1) der Ring, Kiugerring, 

annulus, 2)0отишли на прсшен, cf. 

колачи. 3) сіпе Art Spiels, ludi genus. 
Прстена се играју уз месојеђе но- 
hy; и то је најобичнија игра y 
Србији и у Босни. Играчи се поди- 
јеле на двије стране, па онда је- 
дан узме прстен и натакне (кри- 
јући од они остали) на један porab 
од мараме, па онда помоли из ру- 
ке сва чешири рогља ше један од 
оне друге стране узме два рогља, 
а два остану њима: којима допа- 
Ане прстен, они почну играти, ш. j. 
spuma прстен. Мешне се на зем. 
љу девет капа (или чарапа, ако не- 
ма толико капа) и десеша марама ~ 

па онда један узме прстен у руку 
и пошврије под све капе редом (а 
под једном остави прстен) и Haj- 
послије 7 мараму (марама та з0- 
весе алва или завитшак): Кад 
онај тако све покрије, онда они 
други питају један другога: ђе је 
твој ишћ ил (т. ј. Бе мисли да је 
прстен)? па један, који је Kao 
старјешина међу њима, почне ди- | у њим * 
зати капе и тпражиги прстен. Кад 
прву капу дигне, онда pese a мбар! 
ако оуде прешен у амбару, онда 
га они узму и крију; ако ли не бу- 
де,а он дике остале капе ђе мис- 
ли да нема прстена, док ие ca- 
Һера на двије, па онда дигне ону 
Бе мисли да је прстен, и рече: ова 
наша (или нек’ да ова): ако шу 
буде прешен, а он га узме и крије 
као да га је нашао у амбару; ако 
ли не буде, а онај му, шшо крије, 
одговори: а ова наша (или не 
да ова), па узме прстен и броји 
два коња (пт. j. амбар и ону капу 
ђе је био прстен), па крије“ oneng 
на ново. Кад онај нађе прстен 
послије амбара, онда му онај 
што крије броји све оне капе што 
нијесу дигнутше (и амбар и ону 
под којом је био прсшен), ако ли 
yabe у првој послије амбара , онда 
кажу да је убио пашњу, и броје 

Пре 658 
МИ АЗЫ у, 
му еге десет коња. Кад онај a Me 
барне па не нађе претвва , одма 
му овај што крије мешне-завитшакњ 
(а дошле га држи у руци) на оно 
мјесто ђе је био амбар; над који 
одма однесе прошен у завитак, 
онда кажу посраосе (у завитак). 
Мјесто амбара може се казаши 
бош (т.ј. празно), али кад се ĝon- 
ка, онда се дижу оне вапе, ђе Hes 
ма прсшена; па кад онај, што 
тражи, саћера на двије капе бош- 
кајући, онда су обје његове; ако 
ли нађе протен бошкајући, онда се 
броје сви коњи, као и кад се уби- 
је пашка. Под коју се капу један 
пуш сакрије прешен, она се други 
пуш зове погорелица, или по- 
жеглица, и зашо није слободно 
два пуш засопце под једну капу 
сакрити ; зашто погоре сви ко: 
њи, што су дошле били изиграни: 
Кад изиграју онолико коња, у ко» 
лико су погодили да се играју (нај- 
више се играју у 100), онда се ка- 
реше различно: је дне (он што 
су надиграни) гаре, ] едне бри- 
ју (ивером или каквим пријепом); 
једни шраже устима пр- 
стен, АМР Анама или по 
пепелу, једни лају оно ку- 

" 
Иди вичу што им се за. wA 

eu ЏПовједи; од једније граде 

КуПријуод једније крижају 
дуван ит. д. ў. 

+ #оуварошима emmo крију npc- 
ген TOA "филџане мјесто капа, и 
шу је maoro mexe уишКилиши 
(т. j. потеодити Бе је); а по неким 
мјестима , особито по Сријему, 
по Бачкој и по Банату, крију npc- 
шен у руке (и то кажу: да се игра- 
мо прсщенка), но то се најви- 
ше игра са женама, и my нема 
кареша никаквога, него само да 
мушкарци мијешају своје руке са 
женскима, 

' Прстенак, ңка,, та; 1) по варошима 
^ "у Немачкој (оде 6 протшен 3. 2) die 

Kamille, chamaemelum vulgare. 
Протеновање, п" Daê Anfteden des 

Ringes (beim Freyen), donum aunuli , 
cum puellaseđis Фебропзаћаг. _ | 

Прощеновати, нујем, у. pf. und impf. 
ш. ј. ђевојку, Der Berlobten den Ring 
anfteden, dare annulum desponsatae.’ 

Прстење, n. (coll.) die Ringe, annuli, 
Протић , m. dim, y. прот. д0 

Пртен, на, но, von innen oder Фай, 
liuteus , cannabinus. R 

Прптењача, f. m. j. торба, eine торба 
yon einan), sacculus linteus. 
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Пртина (пртшина), f, die ©фипеебађи, 
via рег nives, 

Пртиница, f, dim. v. пртина. 
Пртиши, и: у. impf. барп тафеп 

dureh den ©фпее, viam aperio per nives. 

Пртити , им, v. impf. auf den Rüden 
þeben, tollo, Штагођ носиш, прши, а 
што једеш, роон (Еру). 

Пртйште, n, Rinnenzeug, lintea, | 

Шш ъага es Фере, impedimenta. 

Пртљажина, f. augm. 9. пртљаг. 
Пршљање, п. 1) 

$#їпдєё , Бјабега о, 
abitus , ablatio. 

Пршљаши, ам, у. impf. 1) wmo npm- 
љаш? mas fh wåäkeft du da? quid bla- 
teras. 2) пртљај, пртљај, mahe das 

~ Dl damit fortfommjfi, bring’ weg. 
Прћење, n. das Nafenrümpfen, (eig. 
CREN Der Qippen) das Зашто» 

o” "Oris: 5 

nekien „п. рад Babubreden durh den 
45 фт ее, Ме рег nives apertio. 

8 Хибабеп аці Den Riz 

2) Daê Sorfpacfen , 

| к ЖЕМЕ ы 5) | 
| ЊЕ ЕАС dorsum, 

пре нат, ma, шо, mif aufgemworsz 
A ippen, Бе crassis. 

meS E v. impf. Die Lippen 
phi ти бб Ми, y. r. поре. f aufmerfen, 

рад Жаш Шаг labia coutorqueo. 
Пруга, f, ein Streif, linea, taenia, 
Пругиња, f. Frauenname, nomen mu- 

liebre. 

ает), 1афцеиз. 
Пруд, m. die Sandbanf, Düne, syrtis, 
Прудовиш, та, mo, reih ап Gand: 

` bänfen, syrtosus. 
р п. Daê пи а је , роттесћо. 

„ам, у. im 1) аи (гесел, 
зы тшм п. i нор 2) чашу, 

reichen , роггіро. 
Пружашисе, амсе, у. impf. fih qusftrez 
сей, extendo corpus. 

 Пружити, им, v. pf. 1) чашу, reiden, 
porrigo. 2) ausftvefen, регге1феп, ex- 
tendo, porrigo. 

Пружитисе, имсе, у. г. pf. fih augs 
тесеп, extendo corpus. 

Прўш, та. Die Жибђе, virga. 
Прутак, тка, m. 1) hyp. 9. прути. 5) 

ein Streif am KIeide, virgula, clavus, 
Прутшасш, ша, тпо, qeftreift, virgatus. 
Прутић, Каха: о. прути. 
Прушовача, f. eine Art rothgeftreifter 

Uepfel, mali genus. 
Прутуља, f, Sae прутовача. 
Пруће, n. (eoll.) Ме Ruthen, Yeu 

tum. 

Прцање, п, das Begatten der { Biegen , 
 фениз серин. 

ИЛ. а ТАП 

das ©фавеп eines 

Пругло, n, Art © (der Bo сале 
Py Ai Р - Псоваши, псујем, у. impf. fimpfen , 

Иру Пуа бдө 
Прцатисе, асе, у, r, f. ш. ]. коза, fi 

begatten (von Ziegen), соео (de capris): 
Чије ce roh козе прцају, мога јарца. 
муда боле, oder: буд се швоје (или 
туђе) козе прпају, зашто мога jape. 
ца муда боле. 

Пруварење, n. dag Фофеп, (Sieden, Braa | 
ten) mit бека ф, frixio- 

Прцвариши, им, у. impf. röften, tors 
гео, frigo. 

Прцварница, f. рег Caden, wo Würfte 
u. dgi, gebraten verfauft merden, tar 
Бега со м, 

П и М. 9. прђење. 
Tae ам, у. dim, о. прђетши, 
Прпукање, u. vide прцкање. 
Прцу ‘њати, ам, vide прцкатши. 
ае вина f. der Bodsgeftanf, Шан 

удара на прчевину. 
Прчевит, ша, шо, н. п. јарац, nah 

'Веда па шефепђ, olens coitum, 
Пршуша, f. Art С фиве (ооп Эіп еф), 

регпае genus (КаПаи ф presciutto). 
Псалштр , m 

der Фа бек, psalterium, 

Псалтирац (салтирац), pga, m. Der 
рта ес фиег, tiro шы psalterium, 
id esttiro tertii anni. 

Псешашце, n, dim. 9. псето. 

Псето, шеша (и псеша), n. der Hund, 
canis, 

Псећи, ka, he, Hunds =, caninus.: 
Псина, f. augm. 9. пас. 

Псовање, п. рад сер und Shim: 
pien , convicium, 

convicior, 
Псовӯч, m. der Shimpfer, conviciator, 
Псовачев. ва, во, D¢§ псовач, сопуі- 

ciatoris. 

Псовачица , f, die ©фїтр гїп, сопуб 
ciatrix. 

Псбвка, f. дег башту, ignominia. 

Псдглав, m. (in бег Bolfsgeograpbie) 
cin 9Леп{ф mit einem Hundsfopf, homo 
capite canino. _ 

Попе! interj. pft, pst! 
Пу, пуа, m. die Bild mauê, Баје ташв, 

glis (Реган ф : полх повх), 
Пуало ‚ m. der Hill farzt, qui {ас1їе ре=. 

dit (2); мртвопуало, Der УЛ ав[0В, 
qui nec calidus est, nec frigidus. 

Пуаљка, f. раб Blaferopr, tubulus Пабо- 
rius. 

Пуање, n. т) Daê Blafen, Пайо. 2) үеш+ 
ti emissio, sine crepitu. 

Пуара, f, гљива, eine ©фтат: Art, 
genus fungi. 

Пуаре, f. pi. (ип @©фег;е: Die Farghoien) 
die weiten türfifhen Hofen, caligae latag 
А 

Пуати, ам (и пушем), у, impf. Dafen, По, 

ш. (сељаци говоре ош) 

~ Чол лс үт ан тт ONEN | 

е ИВЕ 

УНИ КИ ЕДЕ ЕЛЕ ЭЛЕ 

Ne 
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Hyak, m. vide пу. | 
Пудар, m. бес УЗафѓег des Weinbergs, 

custos vineae, 

Пударење, n. dag %®®еюафей рез Wein- 
berge, custodia vineae. 

Пударина, f. Der Sohn für Die Hütung 
des Weinberg, merces custodiae vi- 
пеае: плашио пударину; ошишао y 
пударину. 

Пударити, им, у. поре. ein пудар [еђи, 
sum custos vineae. 

Hyaapuya, f. die Hütecin des Wein: 
garten, femina езид, vi 

Пударка, f. vide праћ 
Пударскӣ, ка, ко, 2) беў Hüter Der 

Weinberge, custodum vineae. э) аду. 
wie eiu пудар, more custodis уіпеае. 

Муж, m. (млоги говоре и спуж) bie 
О фпефе, cochlea. 

Пужсвљӣ, ља, we, С фиссфеп =, cochleae, 
Пузавац, ega, m. eine Urt Срефе, Der 

Baumiðufer, picus arborarius. 

Пузање, n. Daê Klettern, frieden , ni- 
sus , reptatio. | 

Пузати, ужем, у. impf; 1) Емефен, 
repto. 2) Неки, еппог. 

Пузити, ИМ, У. impf. І) Flettern, бег 

фел, repto. 2) ausgleiten, labor : 
ућиша музе, 
„Ноге nyse, 
„Чувај гузе. 

Пуздра, f. (bei Den vierfüfigen Thieren) 
die Ruthe, penis quadrupedum (vox 
honesta). ; 

Пујка , f. vide будија. 
Пуні, ка, ко, н. п. пуки у blut: 

Hyn 

arm, pauperrimus. | 
Пукнути, нем, vide пући. е 
Пукотина, f. die Spalte, Rike, der 

Rig, fissura, 

Hyrmâme,. n. dag Puffen foheuder Boh- 
nen, sonitus pisi cocti, 

Пуктшапш, пукћем, у. impf, puffen, 
sonare ‚ subcrepito : 
„Гуштер nyshe навр куће, 
„Гаће плете на војску ће — 

Пулија, f. ein Флор, {фпаПепагїїдёг 
Kuopf. п 
ун, на, но, 900, plenus; пун nyn- 
цат (пуни), qang und даг voll, 

Пуна, мца, т. vide таст. 
Пуначак , чка, ко, (иа. y. пун. 
Пунгуз, т, егріфёсќе Gpeife, nomen 

fictum cibi, q. а. qui replet culum. 

Пунити, им, у. impf. 1) füllen, impleo. 
2) пушку, laden, impleo. 

Пунитисе , имсе, у. r. impf. 900 wer: 
den, impleri: пуни се мјесец, човең 
y лицу. 

Пуница, f. 1) женина мати, Die Shwiez 
germutter (Die Mutter der Frau), mater 
вропзас. 2) die Permandte der Frau, 
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affinis ex parte uxoris: ошишао у 
пунице. ا 

Пўничин, на, HO, Det пуница, ѕосгцѕ.: 
Пунишаке, f. pl. ein Kartenfyiel, ludi 

chartarum. genus (бек. Oaunifel). · 

Пуноглавац, вца, m. eine Hrt УВајјска 
thier, bestiae aquaticae genus. - 

Пуншванин, m, ungegorner Wein, ит 
Damit Den Wermutýwein zu yerfüğen, 
vini (musti) genus. у d 

Пунуши, нем, у. pf- је би, veqtum 
emitto sine, crepitu, | 

Пунцат (пунциш), ша, шо, cf. пун, 
Пуњсње, n. Daê Füllen, impletio. 
Пуор, m. die Afhe й ber Dem, glims 

menden Feuer, cinis superjectus igni. 
 JIýnas, ва, во, дсођбӣифід, ventrosus,' 
Пупавац, sya, m. Der Wiedehoyf, прпра. 
Пупак, пка, m. Die Фпојре, calyx. 
Пупак, пка, m, Der Nabel, umbilicus, 
Пупиши, пи, у. impf, е 

реп, gemmas eit 
Пупољав, љва, т. ўе 
Пупчић, т, dim. 9. пупак 
Пупчаћ, m. dim. №. пуџак 
Пура, f. vide будија. 
Пурак, рка, ш. з) Die 5Пи 

bulus igneus. 2) bart деѓофѓе оеп, 
phaseolus semicrudus, 2 

Пуран, m. vide будат ж 
Пурењак, ка, m, ein ба сеје ОБЕ 

Kufurug zum 9ўбЙеп, zea tostilis. сї.зе- 
лењак. У i 

Пурсње, n. Dûê e ооп (grünem) 
Живица. tostio zeae зетипа гае : има 
ли већ кукуруза за пурење? _ 

Пуреш, ш. Manasname, nomen viri. 
Пурити, им, v. impf. паа. кукуруз, 

róften, braten , torreo, Р 
`Пурко, m. Ў?аппёпате, nomen viri. 
Пуро, m. asmanan АШ viri. 
Пусат“, m. vide оружје " . 
Пуст, та, то, 1) verlaffen, Бег 08, 

desertas. 2) бре, desertus. 5) пуста 
батина! трчи пуст као бијесан! 
ала је пуст лаком! лијепа је пуста 
као вила! Да се пуста Бога намо = 
лимо (cf, јагњиво) ! ; 

Пустаија, m. (понајвише у Сријему, 
у Бачк. и у Бан.) ein Räuber, latro. 
cf. ајдук. 

Пустаијиы, на, но, 
berg , latronis. 

Пустаијнскі, ка, ко, \ Drûuberif dh, prae- 
Пустајскӣ, ка, ко, } datorius, 2) аду. 

räuberifh , more latronis., 

Пустара, f. (у Сријему, у Bask, иу 
Баи.), die филе (in Ungern), terra 
non arata, sed gregibus permissa. 

` Пустимица, f. ein Wurfpyrügel, lig- 
num missile, ; B. um Obft бекађји“ 

{4[адеп. 

des ©йтабепгац« 
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Пуспимичке , бацити дрво, Yrügelarz 
fig geworfen , fo Раб её in der Luft fih 
umòdreht, ita jaclum, ut torqueatur cum 
volat. | j 

Шусшиник, m. der Gin 
reta. 

Пустиња, f. die Ginöde, desertum. 
Пусшиши, им, v. pf. laffen, mitto, di- 

_ mitto; жену, fein Weib (gerihtlih), 
entlaffen , divortium facere cum uxore ; 

fiedler , anacho- 

браду, тафіеп laffen, promitto; nyc- 
шило масло (m. ]. ципвара) macm. 

Пустолина, f. (als Сфе во) џепа еп, 
рестеп[08 , deserta res, homo, bestia, 

Пустосватица, f. ein Hohzeitgaft obne 
. Amt, conviva nuptialis sine munere. сї, 

женидба. 
Пустошан, шна, но, $ђе, desertus. | 
Uym, m. 1) бег Weg, via, 2) један пут, 

два nym, einmal, зе таг, semel, bis. 
Hymas, mka, m, hyp. 0. aym; _ 
„Јеленак ми гору ломи 

пушак да му је — 
Пушаљ, ш, коњ пушоногаст, ein 

Pferd, рад eine Blage am Fuge hat, 
| “equus fabens maculam in pede. 

Путања, f. фет Suffteig, semita. 
. Чушаица, f. dim, y. путања. 
Пушашце, n. dim. о. пуце gye 
„Ој Mapo Милипе! „Фу“: 
„Сребрно пушашце — 
Пушник, ш. 4) еіп Reifender, viaior, 

2) Mannsname, nomen viri. 
Пушников, ва, во, De пушниһ, Vi- 

аћог15, E i 

Мушнички, ка, ко, 1) дег путници, 
viatorum. 2) аду. wie ein Reifender, 
viatoris more. 

 Путо, n. dag Fuğeifen, pedica. Лупа 
као путо о лошру. 

Путовање, n. Daê Reifen, peregrinatio. 
Пушбваши, шујем, у. impf, reifen, pere- 

grinor. 
Путоногаст, ma, mo, 1) eine Dlafe 

am Фиће habend, macula praeditus in 
pede и. п. коњ, пас. з) човек путоно- 
таст (aud mit Den Зе аве: у све ue- 
шири), ein verteufelter Чек (їп gutem 
©inne), versutus, insignis. 

Пућ! interj. plumpf, sonus rei çadentis 
їп aquam. ; 

Hyheme, п. дав Grollen, Aufwerfen der 
Rippen vor Berdruf, vultus iratus, 
buccarum inflatio. RM 

Мући (говорисе и пувнути), пукнем, 
v. pf. z) berften, їргіпдеп, rumpi, 2) 
Ёсафсп (wie die Flinte, Kanone), edo 
sonitum, 5) пукло поље, пукле pag- 

ийне, erftiredt fih unabfepbar hin, 
patet late. 

Џућитисе. имсе, v. r. impf. Die Qip- 
р?п yor Grol qufiperfen , Биссав inflo, 
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Пућвање, п. dag Забафгаифеп in Неја | 
пеп Эйдеп, emissio fumi nicotianae ins 
tervallıs brevibus. e 

Џућвнати, ам, у. impf. Tabat puen, ni- 
cotianae fumum emitto brevi inter- 
vallo. | 

Пућкац! vide nyk. ; 

Пуцање, n. 1) раб Springen, ruptio, 
ruptura, 2) Daê Krahen, fragor. 

~ Р 
1 у $ | 

Пуцар, m. vide арилар iaa le i f Н 

Пуцарање, n. dim. vide пуцање б oah, í raye 

0 

Пуш 

Пуцарати, ам, dim, vide пуцаши 9. 
Пуцаращисе, амсе, МАНА пуцатшисе; 
Пуцарев, ва, во, vide пуцаров. (ул 
Н ‚ ва, во, vide оче 
Пуцати, ам, у, impf. 1) бесїем, fprins 

деп, rumpor. 2) ёгафеп, зоп ит едо, 
Пуцатисе , амосе, у. г. impf, auf éns | 

ander fhiefen, telis зе mutuo petere. Г 

Пуце, gema (и пуца), п. (gen. pl. ny- 
таца) 1) eine Weinbeere, acinus. 2) фек 
Knopf, globulus (fbulatorius). 

Пуцњава, f. das Krahen (der Kanonen), 
fragor, 

Пучина, f. н. п. морска, die ипабјеђ« ЖЩ 
бате Ў сесо Нафе, aequor latum, patens. 

Пушење, n, 1) dag Rauden des Tabafs, 
fumigatio, 2) раб Rauchen, fumus. 

Түшиши, им, v. impf. 1) Жабар rauz 
then, fumum nicotianae emitto. 2) ftau= я 
беп, excito pulverem. | 

Пушитисе, шисе, у. г. impf. гаифеи, 
fumus est. 

Пушка, da Ghiefgewehr, telum jacu- 
latorinm : мала, Piftole; дуга, ğlinte; 
aud die вјешрењача (Windbüdhfe) ift 
eine пушка. | 

Пушкар, m.ı) који добро може убиши 
из пушке, der Shüg, Зфа фи, qu 
excellit јасшапдо. 2) бег Gemeprfabris 
fant, telorun igniferorum confector, 
faber. i i 

Пушкарање, п. dag Plänteln, jacula- 
tio mutua е telis Tgniferis. A 

Пушкаратцисе, амсе, V. r, impf, planta 
feln, jaculari mutuo, | | 

Пушкарев, ва, во, vide пушкаров. у | 
Пушкарица, f. Фитр исе (бег Kinder), | 

teli puerilis genus. | 
Пушкарница, n. das ©фіе оф, 01е 

©фіс фасе, foramen jaculatorium. ` 

Пушкаров, ва, во, des пушкар, jacu- | 
latoris. ; | 

Пушкомет, та. die Weite eines Flintens 
fuges, distantia jactus teli jaculatorit. 

Пушница, f. зграда ђе се суши воће, 
Die Obftdarre, aedificium (furnus) роп « 

коггеп 415, : л. 
Пушт, ш, (у Босни по варошима) 
(alè Sceltwort)der Sump, juvenis nihili. 
Пуштање, п. Daê баеп, desertic. 

1215510. 
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Пуштати , am, у. pf. laffen, mitto. cf. ' 
пустити. 

Пуштати , ам, у. impf. laffen, mitto. 
Пуштеница, f. з) die @сїфіедеке, mu- 

lier dimissa a marito. 2) der Zweig, 
Den der Reiter im unwegfamen Walde 
ğuriifbeugen muß (um niht dason im 
Gefichte verwundet зи werden) und dann 
ausläf t), frons arboris reclinata ab 

Ишао Бак 
кроз честу на коњу, а калуђер за 
њим; нагази ђак на такову пуш- 
шеницу, па је савије за собоми рече 
калуђеру : „Чувајсе, дуовниче, пуш- 
шенице." А калуђер помисли на 
пуштеницу 1), па рече: „Пуштај је 
ва истину на ме, ако је млада." 
Тек што је он то изговорио, а пу- 
иппеница њему преко очију; заш- 
то је и она била млада, а Бак о 
пуштеници г).није ни сањао, 

Пушчану, на, но, н. п. пра, зрно, 
калуп, шипка, Gewepr:, јасијаћо- 
rius. r +» 

Пушчетшина, f. 
Пушчина, f. 
Пушчица, f, dim, y. пушка, 

Р. 

Р... бра, ю.«(ст.) vide војно: 
„Освану звезда на ведром небу, 
„Рабар девојци пред белим двором — 

Рабар, бра, po, tapfer, fortis. 
Рабапија, m. vide тежак. 
Работа, f. 1) die Arbeit, opus. 2) das 

Gefhåft, negotium, 
Работање, n, ђав Ürbeiten, operis fa- 

ctio,- 

| augm. у). пушка. 

+ 

Рабрити, им, v, impf. апјецети, anie 
mum addo: 

„Србадију око себе рабре — 

Раброст, f. die Tapferfeit, virtus. 
Pasak, вһа, m. der Honigfladen, favus. 

Раван, вии, f. Die bene, planities. 
Раван, m. ријека y Ресави, vide Pa. 

ваница л. 

крај воде Равана — 

Раван, вна, но, eben, planus. 
Равіница, f. 1) ријека у Ресави. cf. 

/ 

Раван. 2) намасшир на тој ријеци, 
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3) намасшир у фрушкој гори. сї, 
Врдник. Раваничанин, калуђер из 
Раванице. Раванички, ка, ко, Yon 
Раваница. _ < | 

Равањ, вња, m, мјесто између Саве 
и Засавице (у Мачви више Митро- 
вачке скеле). На Равњу је био Срп- 
ски шанац. 

Равнање, и. das Ausglteihen (zweier 
GStreitender), reconciliatio. iy 

Равнати, ам, v. impf. аизаГе феп, ver- 
aleihen (Streitende), ботрово, 

Равнина, f. die ($6епе, planities. 
Равнити, им, у. impf. ебпеп, aequo. 
Равница, f. vide равнина. 

Рад, m. die Arbeit, labor. 
Рад, да, до, gern, lubens : ја сам рад 

шо учиниши , іф thue ¢8 gern, lacio 
Тађевз. 

Рада. f. Frauenname, nomen feminae. | 
Радак, m, Mannsuame, nomen viri. 
Радан, m, #апиёпате, nomen viri. 
Радана, f. Ѕтаџеппсте, nomen feminae. 
Радас, m Manngname, uomen viri. 
Раде, m. hyp. w. Радоица. 
Раден, ш. DManngname, nomen viri. 
Раденко, m. Manngname , nomen viri. 
Радета, m. Manngname, nomen viri. 

Peten, ob — um Willen, pro- 
рїёг*% Бога ради, um Gottes Wilen; 

„Сењани се у лов подигнули 

„Среће ради на Божић у Јушру — 
Радивоје, m. ЗЖаппвиате, nomer viri, 
Радин, т. ein агбе атес Menfh, ho- 

mo laboriosus. \ . 
Радин, ш. #аппёпате, nomen viri, 
Радпнко (Радинко), m. Mannsname , 

nomen VICI. 

Радисав, m. аппёпате, nomen viri. . 
Радити, им, у. impf. 1) arbeiten, lay 

boro. 2) wmo радиш? таё таф{ї ди, 
wie geht Dir, quid agis. 

Радич, э. Д7айг®паше, nomen viri. 
Радйш, їй, (frac. вртавка , б{їёггєї. 

Dradibaberi , d. i. dreh Dih асоб en). 
Радиша, m. WManúgname, пошеп viri. 
Радман ‚ат. WManngname, nomen viri, 
Радмил, та. Ўапиё пате, nomen viri. 
Радмйр ‚ш. Manngname, nomen viri. 
Радна, f. rauenname, nomen feminae. 
Радо, m. hyp. о. Радоица. 
Радо, gern, lubenter: радо иду на 
војску. 

Радоба, m. WManngname, nomen viri. 
Радобуд; m. Mannsname, потер viri. 
Радован, m. annêname, nomen viri, 
Радовање, n. Daê Freuen, gaudium., 
Радовашисе , дујемсе, у. r. impf. fih 

freuen , gaudeo, laetor. | 
Радовац, вца т. Mannsneme, nomen virt. 
Радовашница, ѓ. намастир под Цером. 

Радовашничанин, Ban; hep и Pago- 

>. 



Радосан, сна, но, vide радостан. Разапстисе , пнемсе, у. r. рї. fih auf- 
Радост, f. Die Freude, gaudium, laetitia. ftelen dag Niemand vorbei faun, іш» 
Paaocman, сна, но, freudig, laetus. pedire transitum. О, 

Радоша, m. УЖаппвиате, nomen viri. Разапињање, р. рад Ausfpannen, ex- 

Фадош, m. Ме Aufgabe , res gratis ad- tensio. i | 

dita rei bene уепднае. Разапиваши, њем, v, impf. ausfpan: 
Радош, т. WMannsname, nomen viri, nen, extendo. 

> . рз 4 А 

Радука, f. Хгаџеипате, nomen feminae. Разапињатисе, емсе, у, г. impf. fid 

Радуван, m. Mannsname, nomen.viri, gefpannt ausftelen, extendi, ne quis . 
Радул, m. Manngname, nomen viri. transeat, 
Фадула, f. Frauénname, nomen feminae. Разасипање, n. Daê Зегїїгенеп, sparsio. | 
Радулин, та. У#аппёпаше, nomen viri. Разасипати, ам (и разасипљем), у. 
Радсн, m. Mannsname, nomeu упл, impf. zerftrenen , dissipo. у 

Фадусли, т. Mannsname, рет viri. Разаслаши» зашљем, у. pf. gerfhiden, 
Рађање, п. +) «ера котара из. 2) фаб ausfenden, dimitto (in diversas partes). 

Kruhtbringen , fertilitas. ` Разастирање, n, Раб Ausbreiten, ex- 
РаБатни, aw wf impf. л) дебатеп, pario. tensio. 0, а 

2) Frut bringen, fero fructum : рађа Разастираши, рем, v. impf. аизбте еп, 
виноград, воће. сара ехіепдо. | | | 

impf, aufgeben, Разастрети, ем, разастрђо, (Рес, и ФаБђатисе, амсе, v.r. 1 ; 
orior; рађасе сунце. Срем.) vide разастријетпи, 

Рађевина, f. eine кнежина ђе: nanja yon  Разастријети , рем, разастрљо, у. рё. 
Зворник (морао је некад бити онђе (Ерп.) сидбгетеп, extendo , explico. 
"некакав Pah, Paba или Paho: Разасуши, спем, ү. pfe auseinander 
зашто у Рађевини има некакво mje- ° fireusn, spargo. 
сто, које се и данас зове Рађев Разбарусиши, им, , } mit gerrauften 
камен). Рађевац (впа), човек из у. pl. 21, потосу ; Haaren da {ерп, 
Раћевине. Рађевка, жена из Рађе- Разба; ситисе, имсе,{ crinibus impe- 
вине. Рађевски, кај ко, von Рађе. у. ғ. pf, М сыл. 

вина. 7 | Разбацати, ам, vide разбацити. 
Рађен, m. нё name, nomen viri. Разбацивање, * п. фа$. Auseinandermer- 
Pam, f. Der Roden, secale cereale Linn. fen, disjectio. N 

Ражалитисе (разжалитисе), ли ми се, Разбацивати, пујем, у. impf. ацбејиг 
v.pf. leid thun, дојео: ражалило му се. ander werfen, disjicio. ЕЕ 

Ражану Научно pn. п. љеб, слама, Nos Разбациши, им, у р "вестревтен, disjicios 
Ө (Рес и Срем.) fens, secalinus. о РазбеКисе ' бегнем 

Pixi итва у таг bet Bratfpief, veru. vide разбјећисе. ге 

"Раженитисе (разженитисе), имсе, у. Разбигуз, ш.м п Сс Das Flatt 
pen Hintern гета“, r. pf. q. d.'fih entweiben, uxorem exuo. eis (worauf man fien $ 

Ласно се ожениши, али се мучно {OIG qt), glacies lubrica. r 
раженити. 

распалити 1. ‚‚ gatio. 5) Daê Жидтефтп in fleine 
Ражљевање, п. (Ерц.) das Uusgiefen ,-™ Müngas permutatio.. 4) das Феу деси, 

effusio, impeditio , атегѕіо. | 

Ражљевати , ам, у. impf. (Ёрп.) aus- Разби]атпи, ам, у,}їтрї. ^1). jerfhlagen , 
ајебеп , effundo. 4153116. “fidens Feind flaaen , fugo. 

Ражњић, m, dim. y. ражањ. 8) дукат, талијер, банңу, Феј) med2 
Ражовница, f. Rodenbrot, panis secaa feln (in Ёеіпеге Miinze), permuto. д) yers 

linus. Г hindern, impedio , retineo, distineo. 

Разабрати, берем, v. pf. 1) in (таб: Разбирање, u. 1) dag fhón: und loer: 
rung bringen, rescio, exploro. 2) unters Aufgeben des Broteg, raritas panis- 
fheiden, verftehen, intelligo. _ 2) Зав Berjtehen, intelligentia. 5) Gr- 

Разабратисе, беремсе, v-r, pf. 1) 31 fih  Eundfhafren, exploratie. | 

зй e ДЕДА 

Разбијање, п. 1) Daê Эе адеп, A 
"Ражећи (разжећи), ежем, ү, pf. vide јесно, 2) Daê ©фадёп, Befegen, fu- 

бәл Рад баг | “Раз Í 698 

вапінице. Радовашничкл, ka, KO, yon Ёоттёп (vom Хаијфе, vom Phantas 
Радовашница. о. firen) „ гедео ad mentem. 2) разабрад | 

Радица, ш, УЖапидпате, nomen viri. се. љеб, it fhön aufgegangen, niht 
Радоје, m. ЗЖапивлате, nomen viri. та! На, panis bene coctus, rarus. . 
Радојва, f. $тацеппате, nomen feminae. Разавиши, вијем , vide развити у 29 

Радојко, ш. Запидпате, nomen viri. Разагнаши , ам, vide рашћера таи. 8722, ‚ 

Радоња; ш. Mannsname, потер viri. Разапеши , пнем, у. рї. ацёраппеп, #2 
Радосав, m. Ўаппёпате, nomen viri. extendo : чадор, коња, човека и M. д: 
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Разбирати, ам, у. impf. 1) аив амбен, 
зећ во. 2) erfundfohaften, exploro. 5) yers 
йереп, intelligo. - 

| Разбиратисе , амсе, у. г. impf. зи fi 
men, ad mentem redeo. 

H, бијем, V. pf. 1) н: п. лонац, 

чашу, зёсіф!адеп, disjicio. 2) војску; 
үфіадеп, fugo, vinco. 5) дукат; in 
Ееіпе Münze wedfeln , соттиїо, 4) 
verhindern, impedio: feo сам да и- 
дем у лов, па ме разби Ранко ; fie- 
лисмо да копамо кукурузе, па нас 
‚разби киша. 

Разбјећисе, бјегнемосе, у. г. pf. (Ерп.) 
auĝeinander fliehen , difugio. 

Разблаживање, п. рад Berfüfen, dal- 
coratio. 

Разблаживаши, жујем, у. impf. н. п. 
млијеко, verfügen, dulcoro. 

Разблажиши, им, У. pf. бет{йфеп, dul- 
coro. 

Разблудитизим, v. pf. н. п. овцу, айг 
дстобпеп, рав её ung пафіо[5 , man- 
ѕпеѓасіо, 

Разблудница, f. m. ј. овца (ст.), ein 
Софа, daS uns пафјојде, aus der 
Hand fript, и. f. 10. ovis mansueta : 

„Ти помузи овцу разблудницу, 
„Зали) цвијет E шанку свиралу — 
Разбој, m. 1) der Weberftuhl, machina 

textoria. 2) (crit.) vide разбојиште:: 
„Она иде на Косово равно, 
„Па се шеће по разбоју млада, 
„По разбоју честитшога кнеза — 
Разбојаште (разбојїшше), п. Drt; wo 

eine Slat gewefen, locus ubi proe- 
lium fuit, 

Разболетисе, лимсе, (Рес.) vide 
Разболишисе, эй. Рем.) разбо- 

љетисе. 277; 

Разбољепшсе, лимсе; у. r. pf. (Ерп.) 
erfrarifen , morbo corripior. 

Разборитп, та, шо, 1) verftandfidh , 
[eibt Searetfend intelligens , и. п. ЧО- 
век. 2) (cmr) weit (vom 51еіе), amplus : 
„Ко ти реза борну. књу? 

4 У појасу сабориту, 
„у скупови разбориту ? — 

Разбрајање, п. Ваё Лисепапрета еп ; 
dinumeratio. 

Разбрајати, ам, ү. пр bsählen, di- , 

бе азаб 

ү. pf: шы 

numero. * 

Разбоатши?/" 

Разбра 
disjuhgo ele, 

Разбратитисе, имсе, у. т: pf. ми смо 
се разбралили, mir nennen uns niht 
mebr Brüder, rupimus, fraternitatem, 

Разбројиши; им, у. pf. ара еп, di- 
пимјего. 

fas mê 

Разбудиши, им, у. pf. аи{шебеп, ex= 
cito (e somno), expergefacio. 

Разбудитисе, имсе, у. r. рї, еўтйафеп,. 
ехрега15сог. 

Развадити, им, у. pf. (Streifende) auss 
einander bringen, pugnantes зераго. _ 

Развађање, п. Daê Uuseinanderbringen 
(ооп Streitenden); separatio} pugnanà 
tium. 

Развађати , ам,, у; impf. ©treitende 
auseinander Фидел, separo pugnans 
tes. 

Развалине; f: pl. die Ruinen, Trümmer; 
radera. 

Развалиши; им, v. pf. gertrimmern ; 
зестосеп, everto, з) уста , бав Maul 
weit aufthun, diduco os. 

Разваљивање, n: Daê Şerftéren, destru- 
ctio. || 

Разваљивати , љујем ; у: паре. јер те, 
destruo ,geverto. 

Разве за п. (Рес. и 
ви]ев 

Развевати у ам, (Бес. и Ср ) vide | 
раа Й 

Раз gio serre п. 02$ Uufpeitern (deS 
Himmels), rediens serenitas coeli. 

„Разведраваши, ам, у. impf. auŝþeitern; 
exhilaro , sereno.. 

Разведравашисе , васе; у. r, impf. ђеіг 
ter werden, serenor. 

Разведриши, им, у. рї. auspeitern, se- | 
гепо, | 

` Разведритисе, puce, у. ré pf. fi auss 
Beifern , serenor: 

Развејавање, п а и 
развијавање. 

Развејавати, ам; 7 (Pec: 
„развијавати 

Развејати, је 
развијати, f 

Развенчавање , n. 
развјепчавање 

Развенчавати , ам, и Свем.) vide 
развјенчавати. 1 

Развенчати, ам фо (Рес: и Сл.) vide 
развјенчати. де 

Развеселити , им, у, pf. erfreuen, Бац- 
dio afficio. 

Развесељавање, n. Daê (бг{генеп, Aufa 
þeitern, пића јата ње 

Развесељаваши , ам, 
tern, ехћјаго. 

Разве сти, ведем, у. pf: 2) augeinander 
führen, in diyersa duco. 2) дивећнана_ 

der treiben (5. B. einen Topf auf Der 
Scheibe), diduco, | 

Развести, везем, у, pf. 1) augeinander | 
fahren, Фуећо, 2) fingend oder weinend 
weit аибро[ет, diduco, 

Развести , везем, у. pf, die Gtiderey 
аи оеп, resolvo. agu pictum , гејехо, | 

К) vide pasa 

у. impf. aufpeis 
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Развијавање, п. (Ёрп,) bas Zerworfeln, 
divyentilatio. 

|| „Развијаваши, ам, у, impf. (Ерц.) gets 
worfeln, діуеоіо, 

Развијање, n. баё Gntmwideln, explicatio. 
Разви]аши, вијем, у. рё (Брп.) geripor:= 

| feln, diventilo. 
| Развијаши, ам, у. impf. ди$еїпапфегїр}г 

Фет, Фуојуо ; expli РА 
| Развијевање, n. уза ASSAD. 
Развијёвати, ам, vide {азви]авапти. 
Развивашисе, вичемсе, у, г. рї. inê 

hio grepen воттеп , тасјато, 
Развиши, вијем, у. pf. entmwicfeln, auss 
еїпапф ег Їп, divolvo , explico. 

| | Фазвјенчавање, n. (Ерпц.) дав (УпїЁгап» 
деп (die гана ипдејфеђел тафеп), 
discord Но 2" Меч 4 

Развјенчавати, ам, у. impf. (Ерп.) ents 
| Frangen, фебеопо, 
Фаз енна IH; „ам, у. pf. епёёсапзеп, (Rus 

Брик: | гапеп), demo согопата nuptialem (2): 
кад, „свуједан пуш вјенча, не може 

L” ера Нчати. 
Развлачење ,' n, 1) Das Хизејпапве ог 

|| Ben, distractio. 2) dag Berziehen (des 
Kindes) , mala educatio, 

| Развлачиши, им, у. impf, 1) verziehen, 
distraho. 2) dag Kind verziehen, cor- 

| rumpo puerum nimia indulgentia. 

Разводити, им, v. impf. 1) auŝeinanz 
„Бек теп, duco in diversa. 2) auĝweis 

ten, didi (gj. B. беп Topf). 
| Развођсње, п. 1) das Auseinanderfüh: 

ren, ductio in diversa. 2) Daê Xusweie 
ten, diduactio. 

Развожење, n. рад Auseinanderfübren, 
¦ дууесбо. 
Развозиши, им, у. impf. н. п. на KO- 

лима Бубре, auseinanderführen, di- 
veho. | 

‚ Развртнутши, нем, vide разврћи. » 
Разврнутши, нем, у, pf. aufmerfen, аце 

brechen (01е NAR), disrumpo. 
Разврсти, врзем, у. pf. logmideln, ex- 
pedio А TA NAS 

Развртање n. dag Ausmerfen, disruptio, 
‚ Разьршаши, врћем, у. impf, aufbrechen, 

disrumpo. 
| Разврћи (говорисе и развргнуши), Bpr- 

нем, vide разметнути. 
‚ Развршивање, ñ. dag Жбатртети, demtio 

a summitate. | 
| Развршивати, шујем, у. impf. н: п. 
:. сијено, abgipfeln, vom Gipfel nehmen, 
дето de summitate. 
Развршиши, им, у. pf. н. п. сијено, 

1 абађртећп, demo de cacumine. 
(Разеући, учем, у. pf. т) erziehen, di- 

straho. 2) verzieþen (ein Kind), indul- 
|| _ gentia corrumpo. 
| Разгађање, п, 045 Зегіђееп, distributia. 
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Разгађати, ам, у. поре. gertheilen, dis 
stribuo. 

Разгазиши, им, у. рї. auseinander tres 
ten, discùlco. 

Разгалиши, им, ү, pf. daS Unbehagen 
секте еп, exhilaro, " 

Разгалитисе , лисе, у. г. pf, н. п. вриз 
jeme; þeitert ih auf; wird fhn- 

Разгаљивање , n. ђад Aufpeitern ; exhi- 
łaratio. | 

Разгаљиватши , љујем, у. impf. das Uns 
behagen vertreiben, ехћ аго. 

Разгаљивашисе, љујесе; ү: r. impf. fig 
аизђе еси (vom Better), serenor. 

Разгласити, им, у. рї. bečannt madheng 
divulgo. 

Разглашивање , п. баё Befanntwerden а 
divulgatio. 

Разглашиваши, шујем, у. їшрї. беѓапаё. 
тафеп, divulgo. 

Разгледање, n: рад Befhauen, dispes 
ctio.. ¢ о 

Разгледати, ам, v. impf. бебтафби, 
dispicio. | : 

Разгледати, ам, ү. рї. апјеђеи, dis- 
picio. 

Разглобитши, им, V. pf. н. п. ли]ес, амб= 
einander fügen, auseinander thun, dis- 
Jungo. 

Разгњевиптн , им, у, рї. erzůrnen, irrito- 
Разгњечиши , им, ү. pf. zerêneten, con- 

дерѕо. 

Разговарање, п. 1) баё Befprehen, con- 
fabulatio. а) рад ©гптиїрїдёп, animi 
additio. 

Разговарати, ам, у. impf, einem Bes 
fimmerten Muth einfprechen, animan 
addo. Кукајмајко me ме разговарај. 

Разговаратисе, амсе„ у. r: impf. fig 
беђртефећ *соЙофиї. ¥ и 

vidê 'базгбвијетан. 
Разговијетан, тпна, но, (Ерп.) деше 

109, niht untereinander, distinctus = 
разговијетно говори, пише; каж 
ко разтовијетно говори Њемачви, 
ја све разумијем, 

Разговор, ш. 1) рад Феђтаф, collo- 
quium. 2) гої (da8 дизтеђеп yon traus 
rigen Gedanfen), consolatio: · 
„Моја маши јадна разговора — 

Разговорак, рка, m. (сш.) dim. у. pas- 
говор 2.: | 

„Ту су мајци танки разговорци — 
Разговбран, рма, но, човек, дегрта» 

фід, adfəbilis. 
Разговорити, им, у. pf. einem пер 
Wuth еіпўргефеп, antmum recreo. 

Разговоритисе , имсе, ү. r. pf. fd Ses 
Гргефеп, colloqui. 

Разгодиши, им, ү. pf. ос ен, dir 
збио, 

Разговетан, тна, но, (Рес. и Срем, } 
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Разгонити, им, у. impf: auseinander 
treiben, dispello. 

Разгоњсње, n. dag Хивепапретадеп, 
dispulsio.” Ñ 

Фазгоретисе, рисе, V, r. рї. тп. J. ва- 
Е É 
Tipa, ¿u @[ш{ Беёппеп, candeo (de 
igue). 

Разграбити, им, у. pf. gerraffen, di- 
грло. 

Разградиши, им, у. pf. 1) епбӣипеп, 
demo ѕереш. 2) аиёеіпапдег thun, re- 
texo: 

„Штогођ браћа — — саграде, 
„То им виле све за ноћ разграде — 

РазграБивање, n. 1) ĝa Gntjûunen, dis- 
septio. 2) Dag Жибепанрег фин, retex- 
tura. 

РазграБквати, Бууем, v. impf. 1) ents 
zäunen, diruo вереш. · 2) auseinander 
thun, retexo, solvo. 

Фазгранатшисе, насе, у. г. pf: н. п. Ap- 
"во, Zweige treiben, difroyndesco. , 

Разгребати, бемум зг спи. 
Разгревање, n. (Вес. и Срем) vide paz- 

гријевање. 
Фазгревапиг, ам, (Рес. и Срем.) vide 

ре Кошке. (Рес. и Срем.) vide 

б за те (Рес. и Срем.) vide 

Ни и. јела (Рес. и Срем.) yide 
разгријати. 

Разгрепсти, ребем, у. pf. зетегавеп, чп-~ Раздрагаши, ам, у. pf: н. 
guibus dilacero. 

Разгризање, n. Daê Berbeifen, dimorsio. 
Разгризати, ам, у. impf. jetbeifen, dis 

mordeo. 
Раѕгријавае , 

вање. 
Разгријава , (Ерп.) vide разгри= 
joan > С Сафет 

Разгријати у јем, у. pf. ( pu.) еграга 

Разгријсвање, п. (Ерп.) da8 грастеп, 
сопсајегасно. 

Разгријсвати, ам, у. impf. (Ерц.) er- 
траштеп , са[еѓасіо. 

Разгристи , ризем, у. рї, зетбе феп, di- 
mordeo. | 

Разгрнути, нем, у. pf. 1) ацёеіпапдег 
рип, disjicio, н. п. снијег, земљу, 
ватру, пепео, жито. 2) да разгр- 

немо, да видимо ко је јачи, еп фен 
den, Чесегпо, 

Разгршање, n: дав Мивепапфетђип, 
disjectio , discretio. 

Разгртати, грћем, v. impf. augeinan: 
der thun, disjecto, 

Разгрувати, ам, v. pf. gerfdlagen, con- 
tundo. 

Раздавање, п. бав Zergeben, distributio. 

· (Ерп.) vide разгрије- 
ут» · 

+ . е“ —= ~ Т т Ээй М.А er эу, 

ЈУ i Бање у 
е | ч: t | gë ыр E 
Ре. ` ^ » ^ 

>з ы, A 

j Баз 

Раздавати , дајем, у. impf. getgében ; 
distribuo, : 

Раздалећо, weit auseinander, distant 
ab invicem. 

Раздати , ам, V. pf. аџиёеіпапдег geben, 
dido. 47 

Раздвајање, n. 1) Dûê да тен, dimi- 
datio. 2) ђаз Trennen, separatio, 
аздвајати , ам, у. impf. ђа(бісеп, di- 

= па то “> јакој а 

Раздвајашисе , амсе, у: г. impf; fi trena 
пеп, зерагог. : 

ку 
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Pa ae jen им, у. pf. Ба тен, dimi- 
10. 

Раздвојишисе, имсе; у. r. pf. {ih аб» 
fondern, зерагог. 

Разделити, им, (Рес 
раздијелити 

Раздєлитисе „#имс 
vide раздијелитисе 

Раздељивање, n. 
раздјељивање 

Раздељиваши, љујем, (Ре 
vide раздјељиватши. 

Раздєраши , ем, ү. 
сего, 

Раздијёлити, им, у. рё: (Ёрп.) зетђеја 
fen, divido. у 

Раздјељивање, n, (Ерц.) das Bertheis 
len, distributio. 

Раздјељиваши, љујем, у. impf. ЏЕрп.) 
vertbeileh , zertheilen, dis 

Раздор , m. vide неслога 

f. elfen, dila- 

eriuftigen, delecto. ! 
Раздрагашисе, амсе, у. r. pf. luftig 

werden, ехћЏагог. | 
Раздраживање , n: Daê Опи(Ндеп, de- 

lectatio. 
Раздраживати, жујем, v: impf. ес 

qen, delecto. 
Ваздражити, им, v. pf. теџеп, irrito. 
Раздремати, ам, (Pecon Срем.) vide 

раздријематпи 1777 раже Мита“ 
Раздрсти, ем, раздръо, (Рес. м Срем.) 

vidė раздријети; дуч Ут». orm 
Раздрешити , имудрер. у м.) vide 

раздријешити а 
аздријсмати , awy, у. рї. рп.) ermunts 
tern (vom ©dlummer), excito. 

Раздријети, рем, раздрђо, у. pf? (Ерп.) 
vide раздерати му ту у s/p « 

Раздријсшитик, уй, у. pf. ДЕрц.) [08+ 
Епшрјеп , solv | 

Раздрљивање, 
ппдаћо. 

Раздрљивати, љујем, у. пере. їп. j. 
прси, entblöfen, denudo. 

Раздрљити, им, у. pf. тп. j. прси, ents 
Plofen , aufreifen, deuudo. 

u. das Gntblofet, de- 

ИД 
Раздрмати, ам, у. pf. етјфи ки, cows fp, 
сао 

|| 
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Разлдрматисе , амсе, у. r. рї. erfġüt- 
terr werden, De сопсићогг 

Раздробити, им, у. рї. gerbtûcfeln , frio. 
„Раздрозгаши, ам, у. pf. зе фтеегти, 

сопјего , сопап1пйо, 

Раздруживање, п. ») Daê Zrennen (бег 
Феүейфа{), dissociatio. 2) баё Сп: 

раатеп, діѕрагайо, 

Раздруживати, журем, у. impf. 1) trens 

nen, dissocio. 2) епіраатеп, disparo. 
Раздружити, им, у. pf. 1) trennen, dis- 

socio: 2) deê Paar frennen, disparo, 
($. B. ооп gwei gepaarten Dingen). 

Раздувати, ам 3 попрегрГаг 
fen, а о. y FT) 

Разжалитписе, › Vye ражалитисе. 
Разженитисе, имсе, vide рањенитшисе. 
Разжећи, жежем, vide ражећи. 

Разигравање, n. das Запјеп » тафен (des 
fer гре5), concitatio equi, ut saltet. 

Разиграваши, ам, у. impf. н. п. коња, 
tangen тафец, facio ut saltet equus. 

Разигравашисе, амсе, у. т. impf. in 
fanjende 'Beweaung gerathen, exsulto. 

Разїйграти, ам, у. pf. H. п. коња, fans 
en mamen, facio ut saltet equus. 

`Рагигратисе, амсе, у. г. ‘рі. рађитап» 
еп, ехзи о. 

Разглажсње, п. раё Хибетпапрђегдеђеп , · 
а: в5се5510. 

einandergeben, ol 
Раз.!Висе, зиђемосе (и разидемосе), 

у. г. рї. андепапегдеђеп, Фзседо. . 
Pasjéanmu, „ум, V рї. yide, TT 

| - ё 5, # ®. 

s n., даб, Хибепапреедеп , 

` Разлагати, лажем, V, impf. ацёеілапг= 
Ўетігдеп, НИ 

Разладити, им, у. рї. аб еп, refri- 
ger O. 

| Разладишисе, имсе, у. r. pf. fih abs 
вем, refrigerar: 

Uo. 

| Разлађивати, дно у. impf, кү 
len, ге трето, 

' Разлађивапшсе, Бујемсе, у. r. impf. fih 
абЕи еп, refrigeror. 

Разлажсње, п. vide разилажење. 
Разлаз, m. 

cessus: да се играмо разлаза Ca 
Бфеме: ipielen wit Augeinander, d. h. 
jeder себе оп fein ©е{ фай). 

Разлазитисе, зимосв, vide разилази- 
mace. 

Разлајатисе , јемсе, у. r. pf inê Bel- 
len: Кита gerathen, illatro, 

Разламање , n. da8 Berbrechen, diffractio. 
t Разламашп, ом, у. impf. ай dif» 

iringo, 

Разликоватнисе ; „кујемсе, 

dab Uugeinandergehen, dis-» "Вазлучшни , им, 

Ра» ro6 

Разлегање, n A ес, 1 р 

лијегање. 
Разлегашисе, лежесе (Реф 

ide paz- 

) 
vide разлијегатшисе са 

Разлежатисе, жисе, у. т. PM. п. roa 
ош, anfangen 40 brüten, шечћо, 

Разлетање, 
лијетање 

Разлетатисе, лећемсе, (Рес. ем.) 
vide разлијеташисе. „уси ўро 

Разлететисе , тимсе, | 1) аиёеіпап дег: 
ү. грі. (Рес. ` fiicgen, divoio. 

Разлетитисе, имсе, f2) in Silden 
Va T, pf. (Срем.) Пієдеп, dissilio, 

Разлећетпсе, легцимсе, pH. п. лонац, 
у.г. рі. (Ерп.) ' ‘путкаи п. д. 

Разлећисе омогнесе (и разлежё E ; 
«рај о 120 зе nied! а ел» 

Разд еле А а Че pasne патио 
Разлївањё@, n. (соби ү; аш i> CE ATE Cle 
Разливаши,, ам, 9 

ваши yarn 

А АРА (Ерт 
len, кезопашла + 

Разлијегатисе, јежесе, v.r, impf. (Ерп.) 
wiederbalien ‚ resono. 

Разлијетање ‚п. (Ерп,) das Uuseinanz 
fliegen ; divolatio. 

Размцешапшсе„ "јећемсе, у. г. impf. 
Epu.) auseinanderfi egen, divolito. 

yide а 

5 {тү Wiederhals 

Разилазитисе, зимосе, у. r. impf. auge Panna f. бег Muferihieds discrimen, | 
| 

| 

| 
| 

'РИзеивовати, 
Del, disse 

кујем, у. pi о ипетфен 
ERROS о sy 

v.r. pf. fidh 
ге фе ел, veridieden feyn, Фа его. 

Разлити , лијем, у. рї. н. п. млијеко, 
біпдіебел, етоіефеп, dilfordo. 

Разлишясе, лијемсе, у, r. pf. jih ergiez 
Чеп, E 

Различан, чна, но, verfhieden , varius. 
Разлог, m. die tieberlegung, сова ит , 

perpensio : пије, говори без разлога. 
Разложити, им, у. pf. аизевапрен ет 

gen, dispono. _ 
| Разлађивање, п. Daê Kühlen, refrigera- Разломити , им, у. pf. зетфтефеп, dif- 

fringo. » 

Разлупаши, ам, у. pf. ег!ФЇадеп, cone 
tundo. М 

Разлучивање, п, ав Зтепист, | 
Разлучивати,, чујем, ү. поре frennen, 

abjondern, separo. 

v. pf. abfondern, se- 
paro, disparo. 

Pasma, сифег, praeter, excepto — 
Разни ата, ажем, V н, zeciġmieren, 

dilino. 

Размазивање, n. аё Зетафитетен, di- 
litus. 

#Фазмазивапти, зујем, у. impf. зе mies 
ren, dilino. 

Размазиши, им, у. pf. дијете, џераја 

9н, indulgentia соггашро, 
РА 

эн | 

" 

| 
| 

| 
' 
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Размакнути, неуь, vide размаћи. 

Размавнутисе, немсе; нас размаћисе, 

„Разматрање „ д, Daê Befehen, mspectlo. 
Разматрати, ам, у. impf. Бејеђец, in- 

spicio. Е 

Размаћи (говорисе и размавнути), 
„макнем, ‚ү, рд анббпацрестисеп, di- 

moveo, ; 

Размаћ ag: боворисе и размакнути- 

се), мавнемсе, у. r. pf. auseinander- 
теп, Фзседо, dimoveor. 

Размеђити, им, у. pf. abgränzen, де- 
бо. 

Размена, fv (Рес. и £ ем.) vide pas- 

мјенаљр ма parda 
Разменити, им, ( Р 

размијенити. 4 
Разменитисе, имсеђ 

· vide размијенитисе. 
Размењивање, n. Деси 
размјењивањег +4 

Размењивапш , њујем, (Pec Сремр) 
vide размјењиваши. | р; 22: 

Вазмераћ А , та. си Срем.ў vide • 
р ? р 7 7 4 E 

размјеритши. әш». 

Размесити, им, (Ре, и Срем. }{ vide’ 
: › è 1 6, 

размијесити. # >, MELLEL 

Размести, етем, ¥. pf. auseinander- 

chren, diverro. 
Размести , етем, у. pf. зессйђтеп (3. 3. 

ein €p), dissolvo уегзапдо. 

Размеш (pásmem), m. dag Зестегѓеп, 
disjectio, difusio : није то на pasmem. 

Разметање, n. 1) Das 2[иёеїпапфегшег= 
fen, disjectio. 2) раб ©rofthun, jac- 

tatio. | 

Фазметати, ehem, у. impf. zerwerfen, 
disjicio. 

Разм-татисе , мећемсе , у. r. impf. {ih 

prablen , jactare se. 

Размешивање, п. (рес. д ре .) vide 

размјешивање wg > 

Разметийвати, шујем, Кы 
vide размуешиваши. е = @ 

Размиснити, им, у. pf. (Epu) Vers 

wecdhieln, ацёїан{йуеп, permuto. 

Pazmnjènnmuce, пмсе, у. r, pf. (Ерп.) 

faufchen (untereinader), permuto, 

Размијссити, им, V. pf. (Ерц.) m. j. 

еб, фес ће ги, divido (ut videas quot 
sint futuri panes). 

Размирипа, f. (у крајини Неготинској) 

der Unfriedr- Krieg, bellum. cf. краји- 

ма, рат, 

| 
( 

Е. Срез ) 
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Размислити, им, у. pf. überfes 
Размислитисе, нмсе, у.г. pff деп, 

ехрепцдо. ) 
Размйц (von размицати), оде пиц на 

размиц. сЁ. пиц. ENS | 
Размицање , n. dag Uuseinanderrüden , 

dimotio. ` 
Різмицати, ичем, у. impf. апёеіпап= 
бе феп , dimoveo. 

Размицатисе, ичемсе, у. r. impf. auga 

einanderrüden, dimoveor. 
Размишљавање, n. vide размтнљање, 
Размишлавашти, ам, vide разуипиљаши. 
Размишљање, по Ueb legen, регрепѕ1о. 
Размір уам pf. паф{шпеп 
überlegen, p грей 0. À 

Размјена, f. (Epi) der Taufh, permu- 
tatio: 

„Оћеш дати коња на размјену? — - 
Размјењивање, n. (Ерц.) раб Bermeds= 

fein, permutatio. _ 
Размјењиватши, њујем, у. impf. (Ерп.) 

verwedfeln, permuto. 
ес. gr Размјењивашисе, њујемсе, у. r. impf, 

° (Ерп.) taufen, permuto. 
Размјеравање, n. (Ерп.) das 26тејјеп, 

Utwagen, dimensio., ` 
Размјеравати, ам, у. impf. (Ерп.) abe 

• mwägen, ађтејјеи, dimetior. 
Размјерак, рка, m. (Ерп.) der Berluff 
‚ beim бтадеп im Kleinen, detrimen- 
tum ponderis aut mensurae: отишло 
„на размјерке. 

Размјерити, им, у. pf. (Ерц.) абтра= 
qen, pendo , exigo ad libram , dimetior. 

Размјешивање,, р. прва чүү і 
смене» В а ЧАТ ко 

Размуешиваши, шујем, у. нађе (Ерц.) 
m. je љеб, abtheilen, decerno, distri- 
buo. 

Размотавање, n, раб ¥bwideln, divo- 
lutio. 

Размотавати, ам, у. impf. апёеїпай=# 
Derwicfeln , ехрео. 

Размоташи, ам, v. pf. augeinandermt: 
teln, expedio, explico, 

Размотрити, им, v. pf. befchen, di- 
„р'ао. 

пала га им, у. pf. entwirren, ex- 
pe 10. 

Размршивање , n. da ипрстеп, ex 
pedıtio. - 

Размршивати, шујем, у. impf. entmwirs 
ren, ехрефо, 

Размушити , им, у. pf. gerrühren, ger- 
trüben, solvo versando, сотигђо : y3- 
ми мало меда, па размуши с BO- 
дом. l 

Размућивање, n. Daê Zercrühren, disso- 
lutio. 

Размућивати , ћујем, у. impf. ей 
ren, dissolyo. 
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‚РАзнатисе , асе (и разнадесе), v. r. pf. 
етђеЏеп , fich finden, agnosci: 
„да се Марку за гроб ne разнаде — 

Разнети, несем, исе и Среуг у ћае 
разнијети · oe» 

Разнијети, убсем, азнијо (pé 
ло), у. рё (Ерц.) gértragen, 
Разносиши, им, у. impf. zertragen, dif- 

fero. 
Разношење, п. ње Bertragen, dilatio. 

Разонодиши, им, V. pf. (понајвише у 
Сријему, у Baus. и у Бан. по варо~ 
muma) `зегїїйеп, зестисфеи, divido. 
cf. раставити. · 

Разор, т, bie urhe, Orûn;jfurde , Waf- 
ferfurhe, sulcus. 

Разоравање , n. daS Durhodern, pera- 
ralio. / И 

Разораваши, ам, у. impf durhacfetn ; 
ВЕ 

Раздрати;› рем, у. pf. burhadern, ех= 
. аго. 

Разоршачёвање ; п. diés A flöfung der 
(Handlungs) Gefellf sociatio. 

Разортачаваши, ам, V:*impf. entge= 
felfhaften , deora, 

Разортшачавашисе, амсе, у. r. impf. 
die Феје фаје аибојеп, solvo socie- 
tatem. 

Разортачити, им, у. pf. die Gefellfhaft 
аиПојеп, сае 

Разсртачитисе , имсе, у. г. „тё fih trens 
nen (von Pandlungsgg р)” 

Ра зраколишисе, имсе “mns бјаг 
cern hinein gerathen, cl ngo БП, (de 
gallina et metaph. — de feina laeta). 

Разрастање, п. раз Auseinanderwaths 
fen, сгаѕѕайо. 

Разрастатшисе, амсе, у. т. impf. іп іе 
‚ Breite шаф{еп, crassesco: 

Разрасшисе, сшемсе, у. г. pf. ausein= 
_ апремрафјен , сгаѕѕеѕсо: 
Разредити, им, у. pf. абеђе еп, реј из 
теп, ordino, dispono, 
Разређивање, п. баё Abtheilen, dispo- 

sitio. 

Разређивати, Бууем, у. impf. Фе и 
шеп, constituo. 

Разрезаши, ежем, у. pf. 1) зе фи! 
den, discindo. 2) порезу, die Uuffage 

unter die УМф де vertheilen, disper- 
„ tio, describo, 

Разрезивање , n. т) Daê Зеефиееп, 
discissio. 2) Daê Berthþeilen, disper 

· uto, 

Разрезиваши, зујем, v. impf. 1) gets 
fhneiden, discindo, 2) vertheilen, diss 
pertio. 

Рёзриши, ријем, у. pf. gerwühlen, di2 
‚ ruo. 

үе ка, KO, YON fhiefem lif, 
strabo; 
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Разудати, ам, у. Pf. н. п. Бери, ce» 
старе, nameingnder амдрецтагеп, ma- 
ritare aliam alio. 

Разудатисе, амосе; у. гр разуда- 
ле се йери, Die 550 ет Ман eine daz 
þin, die andere dorthin, eggebeutas 
tet, collocatae sunt filiae. 

Разум, m die Bernunft, ratio: 
Разуман, мна, но, де ата, Vetnünfs 

tiq jî prudens: $ ; 
Разумети, ем, (Рес. j 
разумети. рну 

Разумјети, мије 
ben, intelligo, 

Paun, ш. Mannsname , тотеп yiri. 
Panna, m. Запизиате, nomen viri: 

Pans, ш. Убапидпате, nomen. viri, 
Рај, та. Бад Paradies, paradisus. 
Раја *; f. бе Untfertbanen, subditi, 
Pája, m. (Pec, m Срем ) vide Pajo. 
Pajân, та. Mannsname, nomen viri. 
Рајан, та. аппёпате, nomen Viti. 
Рајна, f феанеппате, nomen feminae. 
Рајко (Рајко), m.. Ишан, nomen 

viri. А 

Рајна, f; Жтанеппате,` nomen feminae: 
Рајо, т. (Ери) dim. у. Pajak. 
Рајски, ка, ко, paraDiefifh „ paradisia- 

сиз. 
Рајчеша, m. Mannsname, nomen viri. 
Pan, m, Der Krebs, cancer., „ 3 
Рава, f vide гробница. ~, а Аб 
бака, га. ей в Срем.) vide раи 24 
Paro ‚ wm. die Rechnung, ratio, 
Ракамица, #. da3 Rebenbiblein (in бек 
фи) , libellus arithmeticus, 

Ракае, п. Daê Ráufpern, exscreatio, 
Ракати, рачем, у. impf, räufpern, ех= 

зстео. 
Равешла, f. Die арене, rageta (?). 
Ракија, f. фет Branntwein, ѕісега. 
Ракијетина, f. 
Ракијешина, f. | 
Равијнскт, ка, во,}н.п. суд, Brannte 
Ракијсии, ка, ко, weins, sicerarius. 
Равтца, f. dim: 9. ракија. 
Равита, f. 1) salix caprea Linn, 2) قاد 
enname, nomen feminae. 

Равишов, ва, во, YON ракиша, е sali- 
lice caprea. 

Ракитповина, f. das Holz der salix саг 
prea: 

Ракитиг]а *, m, Der Branntweinbrenner 
sicerarius. 

Ракици]ин, на; Ho, deg ракиџија, si- 
сетагії, 

Ракишіница; f. Die Branntweinbrenies 
рер, sicerae coctio, taberna siceraria, 

Равнуши, нем, у, рї. кацјресп, ех<сўго. 

Рако, m. (Ёрц.) hyp: у, РадоБан, Fas 
доша, „Радисав. 

(Срем. 
f, (Ерп.) 9е 

а 

augm, 9. ракија. 

‚ Раков, ва, во; Krebgi, cancri: 
Жа 
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Рален, ш. Збапидлате, nomen viri. 
Ралета, та. Manngname, nomen viri, 
Ралица, f. мали плуг, што се оре са- 

мо на два вола по стрменишим њи- 
вама, eine Art Pflug, aratri genus. 

Pano, n. Art Pfluges , aratri genus. cf. 
ралица. 

Рам, m. ame еїпе& Stådthens mit Ruis 
nen, ап Der Donau, OUD von Smes 

· Derewmo. Рамскӣ, Ka, ко, ооп Рам. 
Фамазаё *, з..Турски пост, die Fafte 

м. hamit het qe jejunium Moha- 
Hamedanorum. | 

Рамање, n. da8 Hinfen, claudicatio. 
Раматши , мљем, у, impf. ўіпёеп, clau- 

dico. , 

Раме, мена, п. die Вишег, 
Рамо, мена, n. (у Ерп.) f humerus. 
Рана, f. die Wunde, vulnus. . 
Рана, f. 1) Ме Nahrung, victus. 2) Fraus 

` еппате, пошеп feminae. 5) сї. Зла- 
тпо]е. 

Рани, на, но, 2) früh, matutinus. 2) 
frühzeitig, maturus , praecox. 

Ранило, п. На Цвијети (a hemmo H на 
Благовијест) у јутру поране Ђевој- 
ке прије сунца на ранило на BO- 
ду, на ohe уваше коло ше играју 
и пјевају различне песме, н. п. 

„Пораниле девојке, 
Јело ле, Јело добра девојко; 

„Пораниле на воду, uha 
Јело ле, Јело добра девојко, 

„АА на води јеленче, 
Јело ле, Јело добра девојко, 

„Рогом воду мућаше, | 
Јело ле, Јело добра девојко, 

„А очима бистраше 
Јело ле, Јело добра девојко. 

„Рани коња Радивоје: 
„Девојке ше претекоше, 
„Ведром воду замутише. — 
„А што ће им рано вода? — 

„Да оперу брату руо, 
„Да га пошљу у свашове. и т. д. 

Ранисав, ш. ?аппёпате, nomen viti. 
Ранитељ , та. Der тпађгес, nutritor, а]. 

tor: ранитељу мој (кажу волу кад 
га милују). 

Ранити , им, 1) у. pf. кога, чегип» 
Den, vulnero. 2) у. impf. früh aufftes 
ben, mane surgo. 

Ранити, им, v. impf. nûbren, alo. 
Фанишисе, имсе, у. г. pf. verwundet 

werden, vulnerari. 

?анитисе, имсе, v.r. impf, fib пабгеп, 
sustentor, 

Ранитовача, f. Wald ат Ginfluf des 
Jadar in die Drina. 

Pânra, f. vide рањка. 
Ранно, ш, Manngname, nomen yiri: 
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Рано, з) früh, des Morgens, шапе. 2) 
fru), frühzeitig, mature. 

Рањав, ва, во, Mund, saucius, ulce= 
råtus. 

Релвавање, sas фаба Фенрицпђен , vulne- 
ratio: 

Рањаваши, ам, у. impf, фегтрциден, vul- 
nero. 

Рањеник, ш. т) Der Bermundete, vulne- 
ratus. 2) ђав Wundfraut, herba vul- 
neraria. 

Рањеник, m. das Maftfhwein, porcus 
fartilis. 

Рањеница, f. (у Сријему, y Bauk. и у 
Ban.) Das Зифипаре!, die Зебгофсег, 
puella educata іш domo mea. 

Рањениче, чеша, n. m. j. прасе, 548 
Maftfdhwein, porcellus saginatus. 

Рањење, n. раб rühauffiehen, surrectio 
matutina , matura. 

Рањење, n. ђав Mähren, апо, nutritio, 
Рањка (ранка), f. eine Art Wceincebe, 

die am fejü Itr бенфђе trägt, vitis 
genus. i 

Раонпк , m. емеш, das дућиде еп, cul- 
ter aratri. р 

Раосав, ш, Я?аппёпате, nomen viri. 
Рапав, ва, во, raub, ипебеп, asper. 
Pane, f. pl. Џпебепђе ен , asperitates. 

Раса, f. раё: OberEleid der Mönche, тд pico. 
Расад, m. н. п. купусни, блитвени, 

дувански, die Pangen aus der Pflang= 
(фи eminarium , plantae seminarii. 

 = MQ, pf. überfegen (Pflanم
jen aus der Pflangfhule) , transero. 

Расадник, m. die Pflanzfhule, semina- 
rium (für den Rrautgarten). 

Расађивање, n. das Ueberfegen (der Pflans 
деп aug der Pflangfhule), transsatio. 

РасаБиваши, Ђујем, у. impf. überfegen, 
transsero, | 

Расанушисе, несе, у, r. pf. и. п. буре, 
зестофпеп , ехагеѕсо. i 

Расап, спа, ш. die Berftreuung (ерои 
tion), rerum subversio: _ 

„Кад се овај учинио pacan — 
Расванутшисе, несе, ү. г. pf. e8 ид 

Tag, dilucescit. \ 
Расвитак, тка, m. дег Мибгиф des Tas 

geg, diluculum. 
Расвитање, n. Daê Tagen, diluculuw. 
Расвитатисе, ићесе, v. r impf. tagen, 

dilucescit. 
Раседлавање, п. dag Abfatteln, demtio 

ephippiorum. 
Раседлавати, ам, v. impf. абја и, 

demo ephippia. 
Раседлати, ам, у. abfatteln, demo e- 

РЭР | f i | 

асејатисе, јемосе, n a а 

раси)атписе. о Ын јео 

М; ¥ р Раселитши, и; ‚ augeinander fies 

2. 



Pac 
~ 

Бн | pum Auswandern nöthigen, facio 
ut migret quis. 

Раселишисе, имсе, у. r. рї. ацёїйай=: 
dern, fidh zerftreuen, dimigro. 

facepasame, n. 1) баё Cntyölfern (durd: 
Auswandertitng), caussae emigrationis. 
2) Вав Auswandern, migratio. 

Расељаватши , ам, у. impf. entoölEern, 
indem man auswandern maht, desolo. 

Расељавашисе , амосе, у. r. impf. аиёғ 
mandern, migro. 

Гасећи, сечем, (Рес. и Срем.) vide pa- 
ку чаа 

Pacen Рес. шщ сш) vide pa- 
сије ање. 024 » да 

Расецати, ам ‚ {Ре 4 Ср vide pa- 
cujegamu. най 

Расијатисе јейосе, у. г. рї. (Epu) 
fih gerftreuen, spargor , diffundor. 

Расијецање, п. (Ерц.) dag Zerhauen, 
dissectio. 

Фасијецати, ам „v. impf. (Ерп.) ега 
ђацењр— оо 0 0 PEPEN ® 

Расипање 78: vide Занг gr 
Расипату РА (и 
засипати 

Расјећи, · 2 чем, У. +" (Еёп. 0 
еп, 415 

Раскајатисе, јемсе, у. r. рї, её bereits 
еп, poenitet. 

Раскалашитисе, имсе, v. т. pf. ein 
Halunle werden, fio nebulo. 

Раскалуђерити, им, v. Pf епнибифеп, 
` десиси аге. 

Раскалуђеришисе , имсе,, у. r. рї, die 
Rutte анбујеђеп, n 

Раскељашисе, љасе, у, г, pf. Форд 
werden , ЋЕ соепита. 

Расквоцатисе, вочемсе, у. г. pf. m. j. ко- 
кош, anfangen ¿u flucffen, coepiglocire. 

Раскивање, n, раз Зегіфііедеп, recu- 
510, гебсћо, 

Раскивати, ам, у. impf. gerfemieden, 
гесийо. _ 

Раскида, f. ја нијесам с раскиде, іф 
bin von бег Partie, halte mit, socius 
sum, me habetis socium. 

Раскидање, п. da Stören, turbatio. 
Раскидати, ам, у. impf., ftören, Vers 

treiben, turbo. 
Раскидаши, ам, у. pf. auseinander wer- 

fen (den Dünger), disjicio. 
Раскинуши, нем, v. pf. 1) јетефеп, 
rumpo. 2) гел, turbo. 

Раскиселиши, им, У. рї. 
адпа mollio. 
Раскламати, ам, у. pf. erfhüttern, To= 

Фе: machen, laxo. 
'Packaamúma Ма vide раскла- 
хална Р Бо 

Расклапаніеб n, dag бетаеп (5 
:Mundes) mit Gewalt, reclusio, 

erweihen, 
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Расклапаши, ам, у, impf. mit Gewalt 
öffnen, седо, 

Расклепаши, пљем, у, рї. gudängeln, 
аспо аиа. АД ау әм С 

„Васклимати“ аҳ _ vide раскламати. 
Расклабпиши, » У. 009 aufthun (mit 

Gewalt) „тесјадо. 

Расковаши, кујем, у. рї. марина у 
recudo. 

Расковчавање , n. Daê Совђај ел, imi 
bulatio. 

Расковчаваши, ам, у, impf. [о8Б&{ Їп, 
аи ћио. 

Расковчаши, ам, у. pf. (свђајеји , dif- 
fibulo. 

Раскомадатисе, амсе, у. pf. fih ег: 
ürnen , Dab. ‚пап alles іп ФЕЙ Фен 
bauen mihte, excandesco. 

Раскопавање, n. DaS Berftören, 
ctio, eyersio. . ¢ as1 AFG 

Раскопавати, ам, у. impf, сво, 
eyerta. 

т 

до u- 
е - 

Раскопати, ам, у. pf. зесћбтеп, toz 
Раскопчавање , vide Моши е 2 
а лей vide oe ДУ мр кови, 

ваших уб 
1 Расвопча "ам, ПИ A A у 

Раскорак, m. иде у раскорак, et geht 
breit wie einer, Der einen ©гиф и, dgl- 
þat, incedit ut һегпіоѕо. »-. 

Раскорачиптисе, имсе, у. г. pf. breit, 
auseinander ереп, cruribus · diversis 
sto. 

Раскосиши, HM, V. Pf. augeinander mûs 
йеп, тезесо gramina (е. р. чш fi- 
gendi causa). 

Раскрајање, n. Dag Berfdneiden (2% 
Зифез gu Rüden), discissio, 

Раскрајаши, ам, у. impf, зесіфпеіеп, 
discindo. 

Раскречивање, n. даё Boneinanderbreis 
ten, distentio. 

Раскречиватши, чујем, v. impf. von eins 
ander breiten (die Füße), distendo. 

Раскречиши, им, у. pf. von einander 
breiten, distendo. 

Раскрижиши, им, у, pf. зеејфпе ен ($. 
B. den Apfel), die 

Раскрилити , им, у. рё, ац{ ип (5. B 
den Beutel), explico. 

Раскриљивање, п. dag Oeffnen, expli- 
catıo , retectio. 

Раскриљиваши, љујем, v. impf. öffnen, 
explico. 

Раскројавање ‚ n. vide раскрајање. 
Раскројавати, ам, vide раскрајатти. 
Раскројити, им, у. рї. фетфис си, 

discindo. 
Раскрпитн, им, v. pf. ein unangenehs 

meê, vevmicfelfes Gefhäft абірип, ne- 
gotium expedio. 

Раскрпљавање, n. раб Beendigen eines 
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verdrieklihen Gefhäftes, expeditio ne- 
gotit molesti. 

Расқрпљаваши, ам, у. чие еіп. Täftiz 
деб - @е[фа{& абёрип, 
stm nepo eP 

Расврпљање, 1 vide фаскрпљ e< 
Раскрпљати, ~8 vide раскрпљавати.“-Распараши 
Раскрстиши , им, у, рї, с ким, feine 

Жефпипс mehr mif jemand haben, 
societatem dirimo : ми CMO расврсти- 
ли und јасам с њим раскретио. 

Расврчивање, п. dag UAusroden, ехог- 
рано. 

Раскрчиватн, чујем, у. impf. апёеодеп, 
exstirpo. 

Расврчиши, им, V. рї. ausroden, ex- 
5їїгро. > С) 

Pace EÊ ~ т, vıde/ рабвршћање. 
Раза ипе, па - тј vide раскршћа- 

ши 

Раскршћање, п. Das Ubrehnen, ratio- 
num exaequatio. 

Раскршћати, ам, v. impf. абгефпеп, 
rationes exaequo et اا societatem. 

Раскршће (раскршће), Der Krenz: 
weg, уп , вуна Ма припо- 
виједају, да су ноћу привиђели 
штогођ на раскршћу. 

Раскувавање, n. 1) Daê: Jertheilen des 
Brotteigs in Qaibe, vide размјеши- 
вање. 2) da Зесбофеп, discoctio, 
nimia coctio. 

Расвувавати, ам, у. impf. 1) Den Grotz 
teig in Qaibe abtheilen. 2) зегеофен, 
discoquo, 

Расвувати, ам, у. pf. 1) Den Brötteig 
ветеђе еп, massam dividere in panes, 
vide размијесити. jiertodendjsasquo. 

Раскумити, им, у. рї, епи теп 

(тафеп, раб шап niht mehr кум ift), 
dissociare си ш os. 

Раскумитисе, имсе, х. г. pf. fih enf: 
tumen, dissociari de cumis | 

Раскучивање , и. Da Auseinanderreden, 
distentio, 

Раскучивати , чујем, у. impf. 
Раскучити , им, у. pf. 

Феп , disteado. 
Расб, расола, п 

fraut , muria. 

Распаватисе, aMCe , у. r. pf, reht ing 
Sdlafen hinein fommen, somno obrui. 

Распадање, n, Daê 3erfallen , dilapsus. 
Распадатисе, амсе , у, г. impf, зекја!= 

len, dilabor. 

Распаднутисе, немсе,у де распастисе. 
Распалиши, им, у. pf. 1) ёпёйпдеп, 

ѕиссепіо. 2) распалио га (батином) 
повр плаве, шїї einem ©ѓосёе über 
den Kopf flagen. 

Распаљивање, п. dag Gntzünden, suc- 
censio, 

augein: 
ander rez 

1. Die Qafe vom Sauers 

Рас E 

Распаљивати, љујем, ү. impf. entjins 
den; стао 

Распаравање , п. Daê Онтф рате, 
Рей» кес а pen 6: Жерен 

аспаравати, аш, ИУ ~ ur 
men, ми / 

je е0 рити. — 
Распарити, ГР dDurhmwårmen , 

vaporo (1. 5. eine трешта фе Stele 
des @еїбеё, ат Feuer, oder пи аде) 

Распасивање, п. vas Gntgürten, dis- 
cinctio, 

Распасиватши, 
fen, discingo, 

Распасапы пашем, +. м. entgürten , 
discingo. 

Pacnacmuce говорно и распадну- 
шисе), паднемсе, ү. г. pf. ветра еп, 
dilabor. 

Распачати, ам, у. pf. ertragen, distraho: 
Распеваши, ам, eci и Срем.) паде 
распјевати. 

Рдспеватисе, амсе, (Вес. и Срем.) у vi- 
де распјеватисе. 

` сујем, А. барі, entgürs 

Распёти , ењем (и расинеңцу үїйе ра- 
зайепїп. 

Распешљавање, n, das шаи, dif- 
fibulatio. 

Распешлаваши, ам, у. ки aufhäfz 
Распетљаши , ам, у. pf teln, dif- 

fibulo. · К 

Распечашити, им, у. pf. епёйедеїп, aufs 
бгефеп, resigno, solvo 

Распечаћавање , n. рђав Grörehen (06 
Briefes), гез1їдпайо.. 

Распечаћаващи, ам, v. impf. entfiegeln, 
resigno. 

Распечити, им, vide размазити. 
Распивућа, ш. und f. der BVeríihwender , 
prodigus. 

Pàcunmâme, n. vide разапињање. 
Распињати, њем, vide разапињати. 
Распињатисе , емсе, vide разапиња~ 

тисе. 
Расипривање, n, Daê Хијафеп, venti- 

latio , accensio. 

Распиривати, рујем, у. impf. апјафеп, 
accendo, ventilo. 

Распирити, им, у. pf. н. п. HOE: 
anfahen , succendo. 

Распис,, m. раб tmlauffdreiben Der 
Umlûuf, literae circulatoriae : кад је 
био распис. 

Расписати, ишем, у. pf. rund штђега 
fhreiben, entbietén, circummitto li- 
teras jubeutes aliquid fieri: paopao 
цар по свему царству. ' 

Расписашисе, пишемсе, у, г. рг. inê 
Sdreiben pincinfommen , scribendo 
esse сз} йай аре 

Расписивање, n. дав Gdreien ruud 
ирег, a circummıissio, 
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| Расписивати, сујем, v.impf, tund ums 
Der ffein, Шеёга$ circummissito, 

Распиташи, ам, ғ. рї. erfragen, exploro, 
регсойѓапао invenio. 

| Распишивае, п. DaS Grfragen, per- 

contatio. 

 Распипшвати, шујем, у. паре. forfhen, _ 
ехфито. 

Распјеваши, ам, у. pf. (Ерп.) ing Gin- 
gen bringen, facio ut T ес 

"Распјевашисе, амсе, у. г. pf. (Ерп.) 
ша Gingen fommen, coepi тышт 
cantare. 

Расплакати, лачем, у. рї. weinen maz 
hen, facio ut quis ПА 

·"Расплаватисе, лачемсе, у. г. pf. redt 
ins Weinen Віпеіп Еолипеи, Шасгуто, 

Распламшетисе, шимсе, 
ў. г. рї. (Рес.). 

Распламшитисе, имсе , 
Ка вере (Срем.) 

Распламћетисе, шимсе, 

у. r, рї. (Epu) 

entfammen, 
in Flamme 
fommen, in- 
flammor, ex- 
ardesco. 

: Расплашити, им, V: pf, уегјасифен o 
terrendo fugo, abigo. 

Расплесши, етем, у. pf. losflehten, 
auseinander firien, solvo plexum, н, 
п. градину, косу, чарапу. 

Раси лешање, п. das оё есеп, disso- 
lutio nexus. TE 

` Расплетапти, ећем, v. impf. [08{[ефз 
ten, dissolvo plexum. 

Расплинутисе, несе, у. г. pÊ yers 
Т зет фтениће 1регдеп, dif- 
Пао (5. Y. зейпин по води). 

Распљескати, ам (и распљештем) „ 
v. pf. је Ш ефеп, displodo. 

Распознавање, n. Daê Unterfheiden, 
dag Boneinanderfennen, dignotio. 

Распознаваши, најем, у. impf. unters 
„фест, diguosco. 
Распознаши, аму v. pf. ен 

dignosco. 

Распојас, ca, co, entgürtet, ghne Өйт». 
tel, discinclus. 

Располбвиши, им, у. рї. Бател ,di- 
midio., 

Распоп, m. Der r: Priefter, qui olim 
fuit dok. 

Распопитни, у. pf. einen entprieftern, ihm 
Die Weihen nehmen, sacerdotem pro- 
fano. 

Распопитисе , имсе,ү. r. pf. aufhören 
Priefter zu feyn, sacerdotium abdico. 

_Распопьаваье, n. даб Синрефђец des 
Priefterê , profanatio sacerdotis, 

Распопљавати, ам, у, impf. einen Prie: 
fter entweihen, profano sacerdotem. 

Распопљавашисе, амсе , v.r. impf, баё 
Priefterthum aufgeben, abdico sacer- 
dotium. ; 

Распрећи (говорисе и распрегнуши), 

Распричатисе, амсе, у. г. pf. inê бег 
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Распопов, ва, во, бе8д распоп, illius | 
qui olim sacerdos ш 

Распдриши, им, у. pf. адий беп, dif- 
findo, | | 

Распра, f. der Streit, Запе, lis, | 
Расправипш, им, у. рї. 1) Вемфиден, | 

in Ordnung bringen, огйшо, dispono. 
2) косу, Dag verwirrte Haar ordnen, 
dispono. capillos: · ~ 
кепен п. Daê Ordnen, ordinas 

tio, expeditio, dispositio. 
Расправљаши , ам, у. impf. ordnen, ex- 

pedio, cordino. | 
Распрдети, дим, (Pec.)} vide распр- 
Распрдиши, им. бо Бети. 
Распрднуши, нем, (etwas објсби) yers 

Derbe, соггитро: распре нам А 
Распрбеши, дим, у. рї. (Ерп.) и 

беп, зе dispe 5 pie 
Seinde er praana 

Распрегнуши, х= д Жк жые A К 
Распредање, р. аб Auseinanderdrehen, | 

retorsio. ; | 

Распредати,, ам, у. impf. den Strid 4 
augeinanderdrehen , retorqueo (funem). | 

Распрезање, п. Daê 2ибјраппеп (des 
дете фа й adernden Офјеп), dis- mo 
junctio. } 

Распрезати, ежем, у. impf. аидјранг $ 
nen, disjungo, 

Распремае, п. òa Aufräumen, dispo- 
sitio. 

Распремаши, ам, у. impf. aufräumen , | 4 
dispono. | 

Распремиши, им, у. рї. áufräumen, | 
dispono. 

Рапрести, едем, v. pf auseinander 

drehen, retorqueo , геїехо. 
Распретавање, п, Daê Auseinanderfhis 

‚ ren, геїесіпо, 

Распретпаваши, ам, у. impf. (ða ¿u= 
gededte Feuer) auseinander firen, 
retego iguem, 

Распретпатпи, екем, у. pf. ашёейпапг 
Der fhüren, retego, 

егнем, у. pf. 1) niġt mehr mit ёіпап= 
Der anfpannen (Die Ofer zum ФПиде), 
societatem abdico boyum meorum cum 

‚ Vicini bobus aratro jungendorum. | cf. 
` спрега. 2) повр главе, mit dem Stos 
Се fhfagen, percutio. _ 

Распријатељити, им, у. pf. entfreuns 
Den, facio ut поп sit amplins amicus, 

zählen bineinfommen, ferveo narrando. 
Распродавање, n. баё Anbringen, Berz 

Faufen, divenditio. 
Распродаваши, дајем, v. impf. gang « 

verêcufen, Фуепдо. 
Распродаши, ам, у. pf. уетЕдијећ , di- 

yendo, 
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Респространиши , им, у. pf. аиёбгеі: 
ten, explico propago. 

Распрострањавање, n. Daê Хигбке ен, 
еҳіс2510. 

Распрострањавати, ам, у. impf. дида 
breiten, explico, extendo. 

Рёспрснуши, нем, у. pf. зесіргепдеп, 
«іп ,‚ н. п. Б => 7 

Расп 'дити , им, VI 
Раст "кнутлисе, немс 
Расп;сшиши, им, 

mitto, 

Распутица, f. der Geitenmeg, Die Theis 
luna Der Strage in Seitenmege, semitä. 

Распућисе iei и распукнутисе), 
ућнемсг, ү, ғ, А естри ден, `й1з5Шо. 

Раслп у МИЊА · даб Entlafjer , dimis- 
510. > 

Рас amama, ам, у. impf. entlaifen, 
а» 

Распу шпање, 

ее. им, v. pf, етуйгпеп, irrito. 
Расрдитисе, ишсе, у. г. pf. fih ergür- - 

nen, irascor. 

Раст, раста, m. ђе; Wuds, statnra : 
човек лијепа раста. 

Раст, раста, m, die @їфе, quercus. 
Рани. им, v. pf Kora с ким, 
trennen, separo, 

Растављање, n. Dag Trennen, separa- 
tio, 

Растављати , ам, v. impf. trennen, se- 
рахо. 

Растајање , п. $аё ©феіеп, separatio. 
Растпајатисе , јемсе, у, г. impf. fih 

trennen, separ AA rere 

Растакнути “АТ? yide pacak 
Растанак, нка, m. Die Trennung, se- 

‚рагайо, 

Растапање, bas ©фиееп, Пачано, 
liquefactio. 

Растапати, ам, v. impf. (фтеђеп, 
пачевасло. 

Растатисе, анемсе, у. r. pf. с ким, 
fid trennen, аізседо , зерагог. 

РастаКи (товорисе и растакнути), 
акнем, у. pf. н. п. угарке (или др- 
ва), augeinander werfen (Die Feuers 
brände, damit её niht mehr brenne). 

Растегљај, m. Die Ränge der ацёде{рапз 
ten Arme, distantia ab uno brachio ex- 
tenso ad alterum: дај ми један pa- 
сшегла} конда. | 

Растегнути, у. рї, {раппеп, augfpan= 
nen, distendo. 

‚ Растезање, n. 1) Daê Spannen, disten- 
tio. 2) da Ziehen in die Qänge, pro- 
tractio. 

Pačňćsama, ежем, v, impf. а) fpannen, 
distendo. 2) in die Länge ziehen, pro- 
traho. 

“4 $ 
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Растерати, ам, (Кес, и Срем) vide 
рашћерапшав вреле 3 

Растерхвање, n. (Рес. и бе, 5) vide 
раш ћеривањ | 

Растеривати, рујем, (Рес. и Срем) 
vide рашћериваши. ~~ ф 

Растећи, шечем, у. рё. н.п. вућу 
vertbun, вео и фа ен, реззишао. 

Расти, растшем, у. impf. тафјеп, crèa 
SCO. ғ 

Растило, n. die Зашт ије, зепїпа„ 
rium, 7: 

Растарање, n. das Зетгеїбеп, distritio. 
Расти рати ; рем, v. impf. н. fi a= 
рану у и ҮС, distero 

Расшискгвае, n. даб Uuseinanderdris 
сеп, Zerfyrengen, аіѕјесіїо: 

Растисвивати, кујем, у. пр}. зесГрсеп» 

деп, disjicio, 
Растиснути, нем: (у времену скоро 

прош. растиснуи растиско, 
растиш те), у. рї. gerfprengen, dis- 
Jicio : Н 

„Растиснуше на четири стране, 
„Као вуци бијеле ја: ањце — 

Растити, им, у, impf. betreten (fH 
беда еп), ineo. 

Кол УЫ имсе, у. г. impf. f4 eget 
fê Ни 5 e0, incor. 

ИЕ раст (раст A 2. 
Растиціње , гур растјецањ 
Растицати, ичем, viďe растјец ёти. 
Растјецање, 1. (Ер п.) f das Жее 

eing бе4е, регш 5510 liquidi. 2) daş 

Berwirthfhaften , pessumdatio. 
РАстјецати, тјечем, у. impf. (Ерц.) 

1) durhfliepen, die o Tùffigteit dDurhz 
laffen, perfluo. 2) verwirthjhaften, pes- 
sumdo’ 

Расшов, ва, во, Сфепг, quercinus, 
Poona вца, та. пт. ]. колац, или 
штап, еіфепег Stod, baculus quer- 
cinus. 

Растовача, f. ein (іфепїофё, baculus 
qvercinus, 

Растовина, f. Gihenbolt;, et quer- 
cinum. 

Расток, m. die ураде Сфланиве {йг 
die Augenbraunen, fucus supercilio- 
rum. 

Расшопиши, им, 
quefacio. 

Растбчиши, им, у. pf. амветандег таг 
gen, verzehren, difero ut сопзишаш: “ 
црви га расточили ! 

Растргнуши, нем, у. pf.. gerreiĝen, 
rum ро. 

Растребити, им, (Рес, и Срем.) vide | 
јр ен Purn E E 

Растребљивање, п. dag Augeinanders | 
сайте, um Plak ји тафеп, dispos 
sitio, 

v. $@гїфїпєЇ өп, li- 
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р, 2 7 
EEO 2a “бл. ти, љујем, Y, impf. aug: 

с А tese- 
Ame Ў: 

от? | пеп, um Piah zu тафеп, 

‚ n. dag Зефви еп, con- 
Се 4 ењ убио. 

егт, IIE 22 

| тест, ам, у. impf. айг{фйї Їп, · 
пр теме + немој ти COCCI га- 

1 зе шм. (was haft Du тіф ғи 
sain £) 

acaz реши , сем, у. рї. ausfhütteln, 
El Leza 

Расттљегтисе , семсе, у. г. рї, H. п. 
нё Ажу, fih ausfhüitein im Reiten, 

О пеј n, им, у. pf. (Ёоп.) и. п. 
Y, angeinanderräumen, damit Plah 

ai · dispono. 
Растрићи , рижем, у. pf. auseinander 

(фле еп (mit Der ©сфеге), disseco 
forfce. 

Раст вам, на, но, кейген, sparsus. 
Расте каде рчем, у. pf. н. п. коња, 

vedt, чеп bringen, in cursum 

ко _ё©зрчемсе, v.r, pf. 1) fih ° 
э rns v ander laufen, discurro. 

©. кс» Zama тшеп, in medio cur- 
Aae 2 @ с. а 

ба Sê razr etay |. 
DH 
e penl 

Herz ва, ora, frio. 

n. рад 
| 

pf. serreiben, соп» 

рас пръо, у. рї. gere 

Kugeinandertreten , 
/ 

A 

Жегу таїписе, амсе, у. r. impf. aus- 
ander tvéten 2 diyprgo: 

Раступптисе , имсе , у. r, pf. аибејиг 
ader —, von einanter treten, divergo, 
discedo. 

Pacmypame , n. Dag 3:rwerfen , disjectio. 
Pacmy pamir, aM, у. impf. anugeinander 

werfen, disjicio, 

Растурҥти, им, у pf. auseinander 
merjen, disjicio. 

Растући, учем, у, pt. gerfhlagen (5. 3 
Saiz, Bucer), distundo. 

Расудити, им, у. pf.entfheiden, beurs 
tpeilen, didi 

Расу уган. п. Daê Бейт ееп, п 
{е den, Фјафсано, 

Расуђивати, Bylem, у. га. Geurtheis 
len, Иий, 

Раст ути, спе уз ути, 
Расцьдстисеё Ђ ватимсе „| vide расць]е- 
Фаспватитисе, имсе, mamince. 

Раствелатисе, amice, (Pee. т Срем.) 
^ у vide расцвјетатисе. 

Расцвјётатисе , амсе, V 
Миђец, Погео, Ue resco. 

_Расцепиши, им, (Рес. 1 
__ расцијепитти. 
Расцепљивање fn. 

paeen риљање. 

. pf. (Ерп.) 

Срем.) vide 
ту 

[Уб и н орем) и vide 
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Расцепљивати, љујем, (Рес. т 
vide тр 

Расцијспити, им, у. p Ek ц: ыт. 
ten, diffindo. 

Распјепљивање ‚ р. (Ерп.) Daê Зегїраї: 
+s ten ,г 1015510, 
Распјепљивати , љујем, у, impf. (Ерц.) 

zerfpalten, абад. 
Распбпати, ам, у. pf. şerf hlagen , cons 

tundo. 
Раш, m. und f. Der Чилеа, bellum, cf. 

крајина. 
Рат“, m. накит коњски, Der Pferd- 

{фтиЁ, phalerae. cf. paxm. 
Pamâp, m. der Acferer, arator. 
Рашарев, ва, во, | des Aderers, aras 
Ратпаров, ва, во, f toris. 
Ратарскћ, ка, ко, 1) Der Aderer, ara- 

torum. 2) аи паф Art eines 21егег, 
aratoris more. 

Ратко, m. Manngname, nomen viri, 
Рид, на, но, н. п. доба, Ўгіеадғ, 

bellicus. 
- Ратовање, n. dag Kriegen, bellatio. 
Ратоваши, шујем, у. impf., Eriegen , 

bello. 
Раф *, m. (у Србији и у Босни по ва- 
pomama) Die Wandleifte. cf. полипа.. 

Рахга“, m. (по варошима) vide рат. 
Рац, m. der Roize, Rascianus (eine {йг 

Spott genommene und gegebene Bea 
nennung von Gcite Der Ungern, für 
Gerbe, Serbus). 

Раца, f. vide патка. 

Рацика, f. (оесќсашіф) i. q. Pan. 
Рацил, ва, KO, а) сані, rascianus, 

2) Д ган ф , таѕслапе. 
Рацкиња, f. Der Raizin, Rasciana. 
Рацко, m. Mannsname, nomen viri, 

Рача, f. r) ријека y Сокоској наији. 
2) намастир на тој ријеци. 5) Ње- 
мачки град на лијевом бријегу Саве 
(према ymosy Дрине у Саву). 4) се» 
AO HOA овог ш Рачанин ‚ човек 
из Раче. 

Рачар, т. 1) der Rrebfenfånger , qui 
cancros captat.ą 2) der gerne Krebfe 
iff, amans cancrorum. 

Рачарев, ва, BO, Vide рачаров. 
Рачарица, f. 1) Die Чгерајапдеми , quae 

captat cancros. 2) die KRrebfenefferin + 
quae amat cancros. 5) торба , Der 

#тебё{а@, pera сапсгїз captis aufe- 
rendîs. 

Рачаров, ва, во, deg рачар, 
Рачваст, ша, то, шы; bifur= 
E колац (рачвасто дрво) 
не иде (не може да иде) у земљу. 

Рачве, f. pl. Ме ЗапЁеп, furcae. и“ 

Рачета, т. Manngname, полови viri, 
Рачић, m, dim, №. рак. 
Рачја, uja, uje, Krebs, cancrinus. 

| ў 
p 
| 
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Рачун, m. 1) Ме Жефпипа, ratio. cf. 
ракам. 2) ошишли на рачун (у Ja- 
дру), gur Berfammlung , Berabreduug, 
colloquium. 

Рачунање, n. vide рачуњење. 
Рачу: наши, ам, vide рачунилти. дя tper 

Рачунити, им, У. ҮТ тефпси, gom- 
puto. ` 

Рачунитисе, имсе, v. r. impf. 9 Бег 
гефпеп, rationes computare mutuo. 

Рачуњење, n. Daê Regnen, Зегефпен, 
computatio. 

Раша, m. (Рес. и Срем.) vide Рашо. 
Раша. f. ўтацеппате, nomen ѓетірае. 
Рашепиритисе, имсе, у. r, pf. im An- 

zuge ftolzieren, superbió vestitu. Pa- 
шепириласе Kao пауница. 

Ратиивање, п. Daê Auseinandernähen , 
restio. 

Рашивати, ам, у. impf. auseinander 
пађеп, trennen, suturam retexo, resuo. 

Рашириваье, п. daS Ausbreiten, dila- 
tatio. 

Рашириваши, рујем, у. impf. 1) reiter 
maden, dilato, 2) ausbreiten, dilato. 

Раширити, им, у. pf. 1) breiter maz 
hen, dilato. ә) ausbreiten, dilato. 

Рашити, шијем, у. pf. [обидђеп, re- 
suo , гесехо. 

Рашка, 1. lug bei Нови пазар. 
Рашо, m. (Ерц.) ЗФапивпате, nomen 

viri, 

Рашта (ради шта), wemwegen, quam- 
obrem. 

Рашћерати, ам, у. pf. (Еру.) auğeins 
ander jagen, dispello. 

РашКереташтисе, амсе, v. г. рї. ши: 
де Dirge erjûblen , nugas narrare. 

Рашћериваље, n. (Ерт.) раб Berjagen, 
фри 510. 

Рашћеривати , рујем, v. impf, (Ерп.) 
аџветапдег jagen , dıspello. 

Рашчистити, им, у. pf, тедјфађеп, 
um reinen Pla ји тафеп, ехригро. 

Рашчупавање, п, да$ Zerraufen, divel- 
licatio. 

Рашчупавати, ам, у. impf. gerraufen, 
divellico. 

Рашчупати, ам, у, pf. zerraufen, di- 
‚ vellico. 
Põam, m. der Rügen, dorsum. 
бина, f. der Gerben, die Бфете, 

. testa. 

Рвалаште, n. der Ringeplag, locus lu- 
сїае, circus. 

Рвање, n. Daê Ringen, luctatio. 
Рват, m. der Kroate, Croata. 
Pesmu, m . pl. Kroatien, Croatia: 

„а ти зовни у Peame равне, 

„„Нобратима од Ррата Мату — 
Гратисе, вемсе, ү. г. impf. ringin, 

Јаског, 

Рватска, f. Kroatien, б 
274 Рватски, ка, ко, 1) freqe 

2) аду, егран , сгоай ее 
Psat, ш. Der Ringer, ў јигламом. | # 
Рвачев, ва, во, des ЖУ т 

toris. 

Ргање, da Abreiben O 
À tritio, ; 

Prams, ам, у. порт. обеси, PANI 
detero, A 

Pha, f. 1) der Roft, aerugo; ЎА 
rugo, 2) рБа ше си өсек у 4 
elend merden, dii Ы perdan 07 pho 
ia du EO gS 2532 | H 

. чабо ! · 
Phas, ва, во, elend, 91666, misst. 
Phâme, n. раз Rofen, inductio гр“ 

‚ 45, rubigo.. 
РБайи , ам, у. impf, она Дане sine 

obduci. 

рез. f. dünn Фебепде аи naria 
ебарце, а. Dag Ripp 

PEDA E п. раб бл Ж, | 
“беп, дети: + 

Ребрити, им, v. 1 2) АШ 

gen mandeln, dek 2 
Ребро, u. bie Rippe” А cede 
Pesama, вем, v. intj Eras 

eo oblique: Реве абай По, асо 24 
ково рало. Пјевају % apie fry egan . i 
како je Марка Крам ве св = АБД 
рила мајка да оре,.. 
heo да оре вас што 3N 
њивама, него по путу қу 
иду: 5 
„Он не оре брда ни долине, 
„Већ он оре цареве друмове — 

Pera, f. Daê Фписгеп und Зађиће феп. 
без Hundes, murmuratio canis, 

Регемсиша, f. раб Regiment, legio, oder 
regimentum quod dicunt, 

Реге: ментски, ка, ко, н. п. заповијесш, 
Reaiments-, ге imenti. 

Регнути, нем, v. pf. einmal Виштеп, 
1mmurmuro, 

Реграција, f. (y Сријему, y Bauk. и у 
Ban.) die Recreation, studiorum inter- 
missio. cf, играција. . 

Регула, f. (у Сријему, у Бачк. и у Бан. 
pi alen Ableitungen) die Regel, re- 
са, 

Регулёш, m. л. j. солдат, der Qiniens 
foldat, miles ordinarius, 

Регулашки , ка, ко, Der Qinientruppen, 
militum растом 

Ред, m. 1) die Жеђе, ordo. 2) један 
ред, два ред, einmal А ЖҮ с St- 
mel, bis. 5) у ред, 4 ! gef wind 
Bieber, ades. 

Реда, f. (ст.) уде ред: 1.: 
„Чија j] реда за гору на Боду — 

„Чиа реда по говеда — 



i 4 

|| 

Ред Per 

„редак, > Аш (Рес. Ч vide 
а: љуба are 

| Редара, 1. бе yr ie Reihe der 
Haushaltung trifft Я Бр. Сва or- 
dinatrix. 'Бе je млого жена у вући, 
онђе једна редује (m. j. готови je- 
ло, пере судове и мијеси љеб) јед- 
ну неђељу дана (и ша се зове онда 
редара), а друга другу и ш. д. 

"Редаран, на, но, ôer Unordnerin, or- 
dinatricis. 

| Редиши, им, у. impf. н. п. куђељу, 
лан, Den Flas bereiten (фигф айе 
Operationen , big ет gefponnen werden 
fann), linum ртаераго, Пошто се ку» 
Ђеља (или лан) извади из мочила и 
осуши, онда се набија ступом 
(а лан пре трлицом); па се по- 
шом почне редиши: најприје се 

Mamea маљци, па се онда 
огребље на огребло, послије 
огребла перјасе на гвоздено] 

перајици, послије тога перја- 
, јусе повјесма малом nepa- 
јипом, па су већ онда повјесма 
уређена. А оно шпо остане на 
б, ина перајици, гребенасе 
гребенима, и од онога бива 
влас (мали и велики); а што о- 
стане на гребенима, оно су већ 
кучине. 

Редња, Ё eine endemifhe Kranëheit, 
morbus grassans. 

Редњи, ња, ње, ја сам редњу (ш. ]. 
` чашу) попио, den Beher, Der der де 
ђе nab mih getroffen baite. 

Редовање, п. die Umreibe, ordo domus 
admınistrandae. 

‚ Редаваши, дујем, v. impf. der Reihe 
паф раиёраіѓеп, rem familiarem admi- 
nistro ex ordine. ' 

Редуша, 1. vide редара. 
Редушин, на, но, vide редарин. 
Ређање, п. das Reihen, ordinatio. 
РеБаши, ам, v. impf. reihen, ordino. 

РеБее, n. das Gereiten des Fladfes, 
lini praeparatio. 

` Режање, n. dag ЗађпећеНфен, dentium 
ostensio, nudatio ; rictatio. 

Режаши, жим, у. impf. die Bähneflet 
їфеп, ringi, гісќаге. ' 

_ Реза“ УШ; оле ереза, 
Рез ши, Haga, m, pl. Фе Nudeln, 
· rundae (Тагїпавейе). 
Резање , n. da Sneiden, scissio. 
Резати, ежем, у. impf. fhneiden, scindo, 
Резница, f m, j. лоза (на човоту). 

` Рек, ш. (Рес и Срем.) vide pujen. 
Pena, f. (Рес. и Срем.) vide ријека. 
Рекла, f. (у Сријему, у Baun, и у Бан.) 

tu- 

der Weiberr o ¢ (Rodel), tunicae genus... 
_Рёкула, » Ba; Mannéname, nomen viri, 
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Реља, m. WMannsname, nomen viri. 
ва Рен , та. Der Meerretig (frainiîdh хрен,, 

обест. der Kren), агтогасіа Linn, & Ља 
Реп, m. der Shwang, cauda, 
Репа, f. die Rübe, rapa. 
-Вёпапт, ma, то, дејфтдије, caudatus. 
Репаша звијезда, f. Der Komet, co- 

metes, stella crinita. 
Репина, f. augm. $. реп. 
Penah, m. dim, y. реп. 
Рёпица, f. dim. 9. репа. 
Репћште, п. Ader, auf дет епу Nü- 

беп angebaut maren, locus olim гар 
consitus, 

Репнї, на, но, н. п. лист, Rüben, 
гаріпиѕ. 

Репу, m. Фе Фе епирису, tussilage 
petasites. 

Репурина, f. augm. Y. репа. 
Репушина, f. augm. №. репу. 
Реса, f. 1) на дрвету, дав Käghen (2:95. 

ат ФЖибрашт), 1405, nucamentum. 
2) das Jüngelhen (im Munde), lin- 
gula. 5) ресе, $гап{еп, fimbriae. 

Ресава, f. 1) nanja Ћупријска. 2) вода 
што meye кроз ту наију. Ресават 
(вца), човек из Ресаве. Ресавњиња, 
жена из Ресаве. Р‹* ївскӣ (Ресав. 
с ка, ко, 1) Reffawer. 2) аду. refs 
(аи ф, 

Pecan, ш. WMannsname, nomen viri. 
Ресаё! п. ба Befommen Der #авфеп, 

писано (2). 
Ресаст, та, шо, н. п. коза, дей 

gelt, lingufatus (8)- 
Ресати, ам, у. impf. Räghen befom: 

теп, писагі. 

Респца, f. dim. Y. реса: i JAT 
Рескање, n. dim. y . резање. ey 
Рескати , ам, Ена о. резаши yf 
Реснат, ша, шо, н. п. грана» 

Феп tragend, iulatus. 
Рећи, речем (и рекнем), г рё. fagen, 

Шом. 
Рефена *, f. Die Şede, rata, symbola. 
Реч, m. (Pec. и Срем.) vide ријеч. · 
Речећ, ha, Ке, beredt, ч с!,рјечиги. 
Речит, то, 4Рес. ц. Срем.) vide 
а арр ра, | 

Речица, f. dim. 9. еду 
Речца, f. dim. 9. речи 
Решетање, п. баё инв cribratio. 
Решєтати, ам, у. паре. reitern, пере, 

cribro. 
Решетка , f. ein Gittermwerg, cancelli. 
Pememo , n. Der Reiter (Sieb), cribrum. 
Рзање, n. daê Wiehern, hinnitns. 
ла ‚ ржем, ү. impf, wiehern, hinnio. 

Риба, f. der Fifd, piscis. Двије се ри» 
бе на једној ватри пеку, па jeana 
другој не вјерује. 

PECORE п, (y Сриј ему, у Бачк. и y Баи.) 

f 
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баё Reiben (des Krauts), sectio оре Ривнутинем,у f. ве еп дио ит edo. | 
| РАМЕ та. от EMOAAN, ferri rasorii. 

Рибар, т. der ўбег, piscator. 
Рибарев, ва, во, } des FifHers, pis- 
Рибаров, Ba, во, f catoris, 
Рибарскї (рибарски), ка, KO, з) der Fis 

iher, piscatorum, 2) adv. nah {фес 
rf, more piscatorio, 

Рибагпи, ам, v. impf. m. j. купус, 
(rant) reiben, brassicam contero. 

Рибёшина, f. augm. y. риба. 
Рибизле, f. pl. (у Сријем. y Бачк. и y 

Бан.) dte RiSedfeeren, ribes rubrum 
Lina. 

Ғибић, m. dag Kleine vom FID, der 
junae $109, pullus piscis, pisciculus, 

Рібица, f. dim, y. риба. 
Рибъй, ba, е, Kifh-, piscarius, 
Рибница, f. ап Мефеп an der Donan, 
оге ф qegen iiber, Рибничанин,човек 
из Рибнице. Рибнички, ка, ко, Yon 
Рибница. 

Рибњак, m. der Fifdteih, piscina. 
Рибурина, f. vide рибетина. 
Ригање, n. dag Nülpfen, ructatio. 

Ригати, ам, у. impf. aufitofen, rú!pfen, 
ructo. 

Ридање, n. Ваў Wehflagen, nlulatus. 
Ридати, ам, v. impf. webhfiagen, ululo. 
РИБ, Ба, Бе, fumsroth, rufas. 
Риба, f. m. ј. коза, eine горе Эїеде, 

rufa capra. 
Риба, m. (Рес. и Срем.) vide рибо. 
Риђан, n. vide рибо: 
„Доведоше Мару на риђану — 
Риђе, m. (Еру.) der uds (Pferd), 

equus rufus, 

Ризница, f. (у пјесмама и по Hama- 
стирима) die Kammer (Shag ғ und 
KleWdertammer), conclave : 

„Ти опиди у ризниџу белу, 
„Те ma узми жутије дуката — 
„Од Стојана узима оружје, 
„Па оружје носи у ризницу — 

Рија, m. (Рес. и Срем.) vide pujo. 
Риједак (сотр. рјеђи), шка, ко, (Ерп.) 

1) dünn, niht di, rarus. 2) felten, 
rarus. РА R À 

Ријек, (Epi. J штоно ријек бт. j. umo- 
но ријеч“), wie тап; ёи fagen pflegt, 
ut jt. ' 

Ријёка, f. (Epy ) бег Bach , Peiner Flug, 
amnis. 

ријење , n. Ваё Wüplen, rutio (7). 
Ријеч, f. (Ерп.) dag Wort, vox, verbum, 
Ријечпа , f. dim. y. ријеч. 
Ријо , m. (Ерп.) hyp. y. Рислтивоје (?). 
Рика, f. даб Gebrülle, mugitus, 

Ривавац, вца, ш. m. j. кашаљ, ber 
Keuhhuften , tussis genus. 

Гикање, п. dag Brien, mngitus. 

Рикати, ричем, у. паре. brüllen, mugio. 

Римљанин, m. 1) Бег Römer, Romanus. 

Римпапа, m. der Papft von Rom, Papa 

Рамски, ка, ко, ебиијф, romanus. 
Рипање, п. das ftarfe Huften, tussitio 

Рлпаши, ам, у. impf. Ёеіфеп, ftarë Dus 

Рипида, f. Urt Rirhenfandelabers, can- 

Рис >» та. der Өцфё, lynx. Plesi? 
Рисно, n. fadt in Dalmatien: 

Рлсовина, f, die Qudshaut, das Ruds: 

Риста, т. (Рес. и Срем.) vide Ристо. 
Риста, f. Şrauenname, nomen feminae. 

Рустан, m. WManngname, nomen viri. 
Ристивоје, т. Уаппёпате, потер viri. | 
Ристо, m. (Ерц.) hyp. y. Pacman. 
Ристов, ва, во, (5 бе и, Christi. 

Рістос, Риста (и Ристоса), m. Chris 

Pim, m, ђав Robr, Röprig, arundine- 

Рата, f, 1) рптава кошуља, jerfejt¢8 

Ратпав, ва, во, дроњар, јегјебе, Јасеги5, 

Pima, ријем, v. impf. wăplen, ruo. 
Ритинар, m. vide дроњо. 
Pip, m. (у Сријему, y Бачк. и у Бан.) 

Ришњанин , т. човек из Рисна : 

Рлшњанскії, ка, ко, von Рисно: 

Ришћанин, m. der Gbrift, christianus, 

Ришћанинов, ва, во, Des Chriften, chri- 

РишКаница, f. eine Chriftin, christiana, 

Ришћанка , f. vide ришКһаница. _ 
РишКанлук, m. die Chriftenpeit, popu- | 

Ришћански, Ba, ко, 1) riih, ћи || 
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т. % ита, “df частиви, 

2) der Römer (Qateiner, dem Ritus 
па@), homo ritus Romanı : 
„Тако моја вјера не подноси, 
„Да ја копам — — 
„Ришћанина поред Римљанина — 

Romanus, 

anhela, 

ften, tussio. 

delabri sacri genus. 

„Па ти трчи Рисну на крајину — 

fell, pellis iyncis: 

„Рисовина и самуровина — 

ftus, Christus. 

tum. Ласно је ђаволу у pumy csapa- 
ти (у карабље). | 

Hemd, indusium lacerum. 2) pume, m. ]. 

дроњци, је Yegen, laciniae, 

laciniosuss 

бе (50е, шпа, cubitus. cf, аршин. 

„Повлонио Ришњанин’ Ивану ; 
„Ришњани су на гласу јунаци — 

Што ће мени Рашњански мачеви — 

Калуђери зову свакога човека puur- || 
ћанином (кад му не знаду имена), || 
Kao и жену ришћаницом, или риш- 
Rankom. f 

stiani. . 

сї. ришћанин, 

lus christianus. 

stianus. 2) аду. фф, christiane. | 



1223 ` Pje Poe 

b ФЄчиш, ma, mo, (Еру.) beredt, elo- 
|, quens. ; 7, oZ ; 

5| Р]ёчица, f. dim. 9. ријека бле 
фуРка, f. 1) das ©фпасфеп, тһопсћазѕ. 2) 

(fhergbaftes Shimpfwort auf ein gros 
· beê groes Kreid), convicium in ve- 
„ stem rudem, $ 
Рвање, n. das ©фпагфеп, rhonchus, 

|| то stertere. | 
(Pramu, рчем, у. impf. іфпасфеп, sterto. 
Ркнуши, нем, у. рї. {фпагфеп, гћоц- 
to chum emitto. 
Рњав, ва, во, mit aufgefHligten ippen, 

th labiis diffissis. 
Рьага, f. велика гомила, ein groper 

|| Haufe, magnus aceryus. 

Ран, m. Manngname, nomen viri. 
Рњање, n. ђаз Reiben (z. B. des Офјећ 

‚ ат Baume), attritio, frictio. 
Рњатисе, амсе, у. г. impf. fih reiben, 
tq adteri. | 
Рњица , m.} einer, Der eine аитдејфивее 
Рњо „ш. ў Bippe þat, labiis diffissis. 
Роб”, m. ‘der Ө аре, servus (bello cap- 

tus), Робом икад, а гробом никад. 
_ Ваља роба (н. п. крава). 
Роба, f. (ital. roba) die Waare, merx. 

cf. руба. 

Робија, f. Die Robot, Fropnarbeit, opera 
blr. вегу ~ 

Робијаш, m. der бгођиагфе ес, opera- 
| rins servus. _ 

„МР биња, f. Die SElavin, serva, 
|Реобињин, на, но, der Ф аріп, зегуде, 
|(Робињица, f. dim. y. робиња. : 
| Ребити, им, r. impf. şu © аоеп mas 

феп, in servitutem ађдасо. 

ı „Рббље, n. (coll) die бСНаџен, servi bel- 
lo capti. ў 

Робљење, n. 038 © ф1ерреп іп die © а» 
vete, abductio іп servitutem. 

|Р5бов, ва, во, des © ареп, servi, 

= 

к. = 

= 

59...69, 

—— = 

= таосірі. 

Робсвање, п. das © ареп[ебеп, ser- 
үн iS. ? 

Робсвапш, бујем, у. impf. © [ае (ейп, 
"€ Servio. 

02, m. die Aufarabung (unter dem ©фпее, 
|| DDer бек gefrornen Erde) damit Die 

С фиећле dann weiter nah Wurzeln 
Маул р Геп, регћов510. ~ 

Роваш, m. а) Der Ginfhnitt am Obr des 
Schweins, alê KRenngeihen, incisura, 

| yota. 2) das Хетбђој, talea. 

Ровашити, им, У. рї. 8еіс)пеп, та ће 
те ту oto крме. КА) ~ 

i ” a 4 ә { 

Ровине, f pl. vide ENE мс 
Розити, им, ү. impf. einen grabe, 
۰ Я { T 

E TO jaje; д. ein weihes (бр, oyum 

Ров Poh 750 

Ровљење, а. das Graben eines ров, 
регѓоѕѕ1о, 

Ровци, m. pl. Gegend іп der егедог 
wina ап der Grenze von Montenegro 5 

„Равна Брда и камене Ровце — 
Por, m. 1)da Horn, cornu. 2)на кући, 

Der fhiefe Зјафра ен, trabs tecti ob- 
liqua. 5) гадъарсви. 

Рогаљ , гъа, ш. die (б@е, angalus. 
Рогат, та, то, деђбги!, corniger. 
Рогач, m- çine Urt Fleiner Fifolen, faseli 

genus. a 

Рбгобатшан, maa, но, þhäfelig, -апсер5. 
Рогожина, f. die бфи таксе, teges. 
Poros, m. Daê Nietgraĝ, typha latifolia. 
Рогозан, зна, HO, von poros, typhae 

latifoliae. 

Рогоња, та. ein hs mit grohen Hör- 
nern, bos cornutus, cornibus ingran- 
tibus praeditus. 

Рогуље, f. pl- Art Heugabel (mit zwet 
Baen), furcae genus- 

Рогуљице, f. pl. dim. Y. рогуље. 
Рогушење, n. dag Sfufen, stupor, ar- 

rectio auriam. 

Рогушити, им, v. impf. ш. j. уши» 
Кибеп , stupeo , aures arrigo. 

Род, з) он ми је род, er iff mir бег 
freundt, est propinquus meus ; ошиш- 
ла y род; господокога рода, fami- 

liae, Abfunff. 2) die гиф, fructus: 
купио виноград под родом; 
„Бишњичица род родила, 
„Од рода се подломила — 

Вода, f. Der Etor, ciconia. 

Родаква, f. vide ротква. 
Родан, дна, но, н. п. година, дрво, 

frudfbar , frugifer. ` 
Родбина, f. die Bermandten , Befreund- 

ten, propinqui. 
Рёдин, на, но, ùe Сосед, сїсошае. 

Родитељ, m. дес Erzeuger, Bater, pa- 
rens, 

Родиши, им, v. pf. 1) дебаћгеп, pario. 
2) 5сифе bringen, gerathen, gedeihen, 
provenio, respondeo spei : родпла годи- 
на, родио жир, родиле јабукеиш. д. 

Родитисе, имсе, у. r. pf, родило се 

дијеше, geboren worden, natus + est : 
aber аиф родило се сунце, ift aufge- 
qanaen, ortus est sol. 

Родица, f. Die Bermandie, cognata : 
„Ој þesojxo ши си ми родица, 
‚‚Аад те видим вата ме грозница — 

Рођа, 1. ћур. у. рођака. 

Рођај, m. тп. ј. сунчани, der Gonne Auf- 
aang, ortus, 

РоБак, m. з) материне, или очине CE- 
стре син, der Better (Sohn der Jaus 
te oder рев Oheim), matruelis, con= 
sobrinus. 2) ein meitlåuftiger ерди» 
fet, subcoguatus. ; 
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РоБака, f. їпепткина, или ујаков КЕ, 
die Yiubme , Ae 

Рођакање, n. das Settern (Begrüffen als 
Wetterj, salutatio nomine consobrini. 

Рођакатисе, амсе, у. r. impf. fih vete 
tern, salutare se invicem nomine con- 
sobrini. 

Рођдков, ва, во, Des Better, conso- 
brini. 

Рођачење, n. das Bettern, adoptatio mu- 
tua in cognationem. 

ФоБачитисе, имсе., у. r. impf. с ким, 
mit jemand Better werden, necessitu- 
dinem ineo. | 

Рођени, на, но, н. п. брат, сестра, 
син, leiblih, germanus. 

Poman, на, но, hörnen, corneus. 
Рожанство, n. daê Fek der Geburt 

Gprifti. cf. Божић. 
Рбжење, n. Hervorbringung eines Tons 

аш Dudeffacf, genus soni utriculi mu- 
SICT. 

Рбжити, им, v. impf. einen aewiffen 
Laut des Dudelfats hervorbringèn, eli- 

· сто soni genus ex utriculo musico. 

Рожњак, т. прст, што сењим рожи, 
m. ј. удара у пошљедњу рупицу на 
карабљама гадљарским. 

Розга, f. der Plod, die Stange, ап der 
3. 95. die Kürbiffe hinanranten, pertica. 

Рој, m. der Bienenfhmwarm, examen. 
Pojme, n. das ©фтйгтеп, emissio fe~ 

tus, 

Ројишисе, ројесе, v. r, impf. н, п, че- 
ле, іфтраттгп, fetum emitto. 

Ројте, f. pl. (y Сријему, y Baus. и у 
Бан.) vide pece (cf. peca). 

Pôn, m: Der Termin , die Зе, tempus 
constitutum: сад му је рок да дође; 

„Закукала сиња кукавица 
„Прије рока и прије земана 
Ровља, 1. (у крајини Неголшискб)) (da8 
Хосе!) ме Toppe, tunica. 

Рокса, f. б$ханеппаше, nomen feminae, 
Ровсанда, f. ўтацеппате , nomen femi- 

nae. 

Ровтање , n. даб Grunzen, grunnitus. 
Фбвтати, кћу, v. impf. m. j. свиње, 
сва. p grunnio. 

Роља, f. (у Ср njem. у Baux. иу Бан, mit 
allen хетле) die Rolle (ans 
де), torcularlintearium. 

Рољање , раё Rolen, Mangen, laeviga- 
tio. 

Рољати, ам, у, impf. rollen ; laevigare. 
Ром, ма, УУГ Гарт, þinfend, claudus: 

Романија, f. Bera in Bosnien; 
„Веселисе ropo Романијо ! — 

Рохмињање , n. раб Riefeln (deg Regens): ? 
pluviae lenes. 

Ромиати, ња, у, impf. тп. j. 
riefelny pluyia leniter cadit. 

виша, 

Рӧм Pek 

Роморити, им, у. impf: нити ромор: | 
ни говори, et ift С он. silet | 
р!апе. 

Ронац, нца, m. 1) der Tauber, urinas | 
tor. 2) ein Ynfect, bestiolae genus. 

Рбнитши, им, у. impf. 1) tanden, uris | 
nor. 2) (сш.) — сузе,.@бугапеп vers |. 
ајећеп , lacrimas #ипдо : | || 

„Роми сузе низ бијело лице — | 
Ронитисе, имсе, у.г. impf. н. п. бриг | 

јег, binabrollen ; delabor. || 
Роњењс, п, х) баё Жапсеп, пио ли | 

2) Dag Bergiefen der Thränen, 1асгў- | 
matio. 5) das Hinabrollen, devolutio:« 

Ропчад , f. (coll.) j junge Sflaven, уегпае, | 
Ропче, чета, n. ein junger © сег, vera | 

џа, YEN | 
Роса, f. der Thau, тоз. 
Роса, f. Şrauenname, nomen ќетіпае, 
Рдсан, сна, но, аи, гозс1йиз. 
Рбсити, им, у. impf. þetauen, irroro. 
Росишисе, имсе, у. г, impf. im Thaw 
Бегитдеђеп, irroror. ЊУ 

Росица, f. dim. y, роса“ | Mitet, 

Росопас, f. das SdelfrautZéhélidonium 
majus. | 

Росуља, f. (сш.) Der Thauregen, pluvia 
roscida: 

„Удри киша росуља, 
‚На Ђевојци кошуља —  -% 

бацити f: Der Nertig, raphanus sativus. 
Liun. 

Ротивєенї, на, но, н. п. лист, Refs 
fias, raphani sativi. 

Ротквица , f. dim. y, ротвва. 
Роштвваште, n. еіп ehemaliges Nettigs 

bett, locus olim raphano consitus. 
Рочитисе, имсе, у. г. pf. fih beftelen; 

Rendezvous geben, constituo tempus et 
locum. 

Рочтште, n, мјесто, ђе смо ce goro- || 
ворили с ким да се сасшанемо, Det 
Ort der Beftellung, locus constitutus. 

Рошење, n. das Bethauen , 1ггогайо. 
Pomm», т. der Roft, crates. 
Рошчић, m. 1) dim: $; por: 2) рошчиг 

ћи, die Фосфађбтпег, Das Зођани 
brot, ceratium , siliqua graeca. 

Pra, f: der Haufe, cumulus, acervus: 
Bhi f. dim. 9. рпа 

Рпаште, n. Nrt, wo сіп Haufe (Rufus 
тїї) geftanden, locus ubi acervus fuit: 

Рпњак, m. eine Urt Getreide- Raf, men- 
surae genus, 

Рскаъе, п. Daê Krahen (einiger Spei: |Ë 
fen) інен deu Эёрпеп, stridor cibi 

‚ inter, dentes. 

Deigen, cum fragore comedo. 
Рскатисе, касе, v. г, impf. awifhen den 

Zähnen fraben ) fragorem edo inter 
deutes. 
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уРсуз “, та. der Dieb, fur. cf. крадли- 
у Ресузин, m.f Ban. 
|Рсузлук 7, m. der Diebftapl, furtum. 
‚‚ cf. крађа. | 
|Рсуски, ва, ко, 1) Diebs-, furum. 2) 

„|. „ аду. Међе, more farum. 
|Рш, m. der Windbund, vertagus. 
| Ртањ, Ршња, m. groper čegelförmiger 

| ега in der Црна ријека, saltus in 
Serbia. 

ее е f Der Riüdgrat, spina dorsi. 

:| | Ẹmnna, f. augm. 9, рт. 
\Ёшица, f, die Windhündin, vertəga (2). 
\Ёшичин, на, но, Der ртица, vertagae. 

„|| Ртмача, 1. der Hofenlag, apertura tegu- 
| menti braccalis. 
|Ршник, m. Die erften Angreifer im Hees 
| ње velites: изгинули ршници; уда- 

‚ рише најприје ршници. Маја 
|Ршница, f. Der erje ( Тасеје) Brannt: 

|1. wein, vinum ustum primam. | 
| Ртов, ва, во, deS Windfpiel, vertagi. 
| Ршовођа, m. der Windhunde fübrt, ver- 
|- tagi ductor, (al Bormurf für einen 
|. Сретаип, der immer nur jagt). 
|Руба, 1. vide роба: p уа 
|Рубстина, f: yang . о руба. 2) augm. 

| №. рубина. нї ; 
[о Е. улде прљави ук” 
|| Рубиница, f. dim. у. рубина 27 
|Рубити, им, ү. impf. 1) einfäumen, lim- 
| , bo circumdo, 2) штап, einen Stab 
| oben zuglåätten, guründen, rotundo. 
| Рубљење ‚п. 1) рад їп{аштеп, circum- 

lı jectio limbi. 2) Вав "ране Маеуі- 
уїгайо. У 

Уг, m. der Èpoft, ludibrium : не сми- 
|„Руга, f. fje од руга да muhe на поље; 
| __ ругаласе руга, па јој била друга. 
ЈРугање, n. dag Gpotten , illusio, 
|Џугатисе , амсе, у. r, impf. коме, че- 
‚| My, fpotten, Шаодо, ludibrio habeo. 
| Рругоба, f. die Häflihfeit, turpitudo (dag 

Gegentheil yon љепота). 
Руда, f. з) Ва Œr, aes, minera, 2) Die 

© Deidfelftange ат Pferdewagen, temo. 
руда, f. didhte, pufammenpängende Wol- 
~ Te, lana spissa et crispa. 
Рудаст, та, mo, н. п. овца, digt 
‹ wollig, lanae spissae. 
(Рудина, f. die Flur, pratum: 
„Док се гора преођеке листом, 

| „А рудине травом ђетелином — 
(Рудине, f. pl. @едепў in der Herzegomwi- 
i na ап der @гайпзе von Montenegro, 
ТРудимица, f. dim. 9, рудина. 
ПРудица, f. r) dim: y, руда. 2) gefärbte 

Wolle, lana fucata, 
ЏРудни, на, но, н. п. коњи, Deidfels, 
| ad temonem constitutus, з. 95, weny 

man, mit Bieren oder Сефјеп {ару , 
£ 

Руа Рун 75%. 
Рудник, m. fadt in Serbien, Рудни- 

чанин, човек из Рудника. Руднички, 
‚ ка, ко, yon Рудник. _ 
Рўдњак, m. код кола, ђе се четирт 

коња ватају, два се стражња зову 
рудњаци, dte Deidfelpferde , equi 
ad temonem juncti. 

Ружа, f. 1) Die Nofe, rosa. 2) Frauens 
name, nomen feminae. ~ 

Ружан, жна, но, 54610, turpis. 
Ружење, n, Daê potten, ludificatio. 
Ружин, на, HO, Der ружа, roseus e$ 

Rosae, 

Ружити, им, v.impf. кога, оех[роѓ ей 
Шадо соі, 8 

Ружишисе, имсе, у. г. impf. fpotten, 
Тад со, 

Ружица, f. 1) dim. 9. ружа. 2) црква 
у Бијограду у доњем граду (сад се 
у њој не служи): 
И Ружицу цркву насред града — | 77 А Ј < | 3 

Ружичало , n. vide МЕ раван те 
Ружичасш, та, mo, гојеијасфбеп, го 

seus. 
Ружичипа, f. dim. 9. ружа. 
Ружични, на, но, Rojen=, roseus. 
Рузмарин, m. (у Сријему, у Bauk, ну 

Бан.) Rosmarin, rosmarinus. | 
PY], m. Rhus cotynus Linn. 
Рујев, ва, BO, yon ру}. 
Рујевина, f. dag Holz von Rhus соїупиз. 
Рујевно,, вино, п. (єш.) vide рујно: 
»Сува љеба n рууевна вина — 

Рујница, f. їп. ј, гљива, еіп ебБагег 8 е1= 
ber ©фтат, fungi gaibini genus. 

Рујно вино, п. (cm.) gelbliher Wein, 
‘vinum fulvum ; 
„Ђе јунаци рујно вино пију — 
„јес' видео рујно вино — ° 

Рука, f. 1) die Hand, manus: ДОШАФ 
му испод руке, unter Der Hand, ins 
geheim; не иде ми од руке; није ми 
на руку; учинити номе шшо на 
руку. 2)од сваке руке, allerhand, varie. 

Руһа, f. раб Brummen des Bären, pers 
тоцпдеѓеп ©ф{еп, mugitus. 

Рукав, ш. der Grmel, maùñica, 
Рукавац, вца, m. 1) ат 96еіпбгепп= 

Fefjel dic Röhre, die in Die Kühlwmanne 
führt, fistulae genus. э) ап der Nabe 
Dec vordere Theil, modioli rotae pars 
antica. L J 

"Рукавина, f. augm, %. рухав# ri. 
Рукавић, m. dim. №. рукав. Реља те. 

° Рукавица, f. Der Handfhuh , chirotheca. 
Рување, n. рђав Brüllen des Bären, 

Зфјеп, mugitus ursi, bovis vulnerati. 
Руваши, ручем v.impf. бе еп, mugio- 

Рукнутши, нем, у. рї, aufbrülen, mu- 
gitum edo. ' 

Руковање, n. dag Handgeben, porrectie 
manus. ` 
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235 _ Рук руч 

Руковатисе, кујемсе, у. pf. u. impf. 
einander die Hände geben (als Collegen 
in einem Fehler, Unfall), manus jungere. 

Ру јковеш ‚ f. ме Handvoll, manipulus. 
гу Konne, ш. 1) die #апфў{фгї{ї, scri- 
ptura. 2) codex manu ехага 5. 

Рукосад, m. ein pon mir felóft апде[ед= 
rer УЗ еіпдагѓеп, vinea manu mea: pri- 
mum consita (non emta). 

Рукошворина, f. Daê Wert (meiner) Hän- 
де, opus manuum mearum. 

Рукуница, f. 1) Sie Handhabe, der Griff, 
ansa. 2) рукунице, die Зефје апде 
eines einfpûnitigen Wagens, temones 
currus unijugi. 

Руљање, n. dag Зе Шен (eines unartigen 
Kindes), mugitus, 

Pirama, ам, v. impf. brüllen, ploro. 
Рума, f. варош у Сријему. 
Румен, на, но, roth, ruber. 

s „Рулфо, п. бабо, die тобђе Emine 
р irpurissum. 

Румсилтти, им, у. impf. roth fhminfen, 
purpurisso PERN 

Румєнитисе, имсе, у. r. impf. 1) {ih 
rotb fdhminfen, purpurisso fucari, 2) 
roth апё!ейеп, rubeo. 

Р менкаст, ma, то, с И, subruber, 
Py мљанин, M; човек из Руме. 
Румскӣ, ка, ко, 9. Рума. 
Руно, n. аё Blies, vellus, » 
Руљав, ва, во, vide (уутав. РА 
Pyme, f. vide pyme. 
Lyo, n. da Gewand, die K 
Рупа, f. dag Loh, foramen. 
Руп‹ пина, f. augm. у. рупа. 
Ру пити, им, vide бануши. 
Рупица, f. dim. y. pyna. 

Фупчага, f. vide рупетина. 
Рус, m. vide Москов. 
Pyca, f. vide وف 
Руса глава, 1. (ст.) alê beftan Dig €8 
‘Beimort des Kopfes , wie im Homer Daê 
ритритпе ест, и. |. w. 

„И русу му осијече главу — 
4: ја волим моју русу главу, 
„Нег' све благо цара честитога — 

Русвај“ д m. 31:6 чудо, rei mirae genus, 
Русија, f. vide Московска. 

Русй)с кӣ, ка, ко, vide Московски. 
Русм1р, ш. Manngname , uomen viri. 
р; ̀смира, f. Fraueuname, nomen feminae. 
£y ma, f. ruta graveolens Linn. 
fy hab , ра, во, şgjoftelia, villosus. 
Pyme, f. pl. die Haargzotfeln, villi. 
буфету т. der Зип{їдепоф, socius 

с Шері. 

Руцељ, та. (у Сријему) vide бабак, 
руч: вање ‚ п раб ©рееп, соепано. 
Ручавати , ам, у. impf. Mahlzeit pal- 

(еп, coeno, 

Ручан, una, ш. Die 1401016, coena, 

"Ршавае f: «Аа ће. 

Руч Саб 35 

ручаница, f. Die Gffegeif, tempus coenandi. 
ручано доба, n. vide ручаница. 
Рудина, ам, у, impf., и, pf: fpeifen ¢ 
~ Mahlzeit halten, coeno. 
ручина, f, vide ручурина. 
ручиши , им, у. impf. (ст.) m. j. py- 

ке, Die Hände reihen , jungere dextras ; 

„Руке руче, y лица се љубе — 
Ручица, f. 1) dim. у. рука. 2) ручице | 

на плугу, die Pflugfterze, stiva. 5) Ky- 
hepe, или лана, еіп Bund $145; 
fasciculus ЕВЕ aut lini. 

Ручконоша, f. die den Зи и и. fe 
w. dag Effen vom Haufe bringt, 
quae adfert coenam. 

ручні; на, но, н. п, њевер, der Braut: 
führer, рагапушрһиз. 

ручурина, ї. augm. 9. рука. 
рушпа, f. јел "репеба фет Dufaten, 
Рушпија, f. f (zecchino), ducatus Venetus. 
руштеви, m. рі. (у Сријему) eine Urt 

firfhen, cerasi genus. 
Рчак, чка, т. eine Urt Ratten (in бей» 

‚ gårten), muris genus. 
Pue, puema, n. ein junger Bindbund , 

А ня үегіарі.4 | 
Рүм&всий, ка, ко, 

‚ von Ршава. 
Ршке дб! товоре-чобани, рая оће 

‚ да поболу волове. 
Puyi, ш. здрав момак као ршум. 

1) mit, cum: келү р, са мном. 
C E de: e брда, скоња, с Боё 

сова, са земље, с пуша. 5) с ا 
сам пропао, Dur Dih, per ће; с тога Jl 
не смијем да —, deswegen, ob hoc. р. 0 
одскочило сунце с копља; дебел 
сланина с подланица, [0 grof alé سار 

„Са два прста пупак-премашил@— 
5) с вечера, Хрепрв, vesperi. O) Ja ни- 
јесам с раскиде; није с горега. 

Саба“, indel. ујутру кад забијели 30- 
ра и почнесе дијелити дани ноћ, 
онда се попне оца на џамију me 
учи саба (т. ј. виче да иду Турци 
у џамију да се моле Богу). 

Сабаиле*, рано у јутру. 
Сабијање, п. Рад Stopfen, Drängen, den- 

satio. 

ftopfen, diht Сабијати, ам, 
тафеп, denso. 

Сабијатисе, амсе, у. r, impf. fih diht 
ufammendrängen, denseor. , 

Сабирање, n. 1) Daê Фаттет, colle- | | 
ctio. 2) Daê Falten, рісай. 

Сабираши, ам, у. impf. 1) fammeln, | 

colligo. 2) falten, in Falten Гедел, plico, 

v. impf. 
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Сабиратисе, амосе, у. г. impf. i (ата 
| меп, coníluo. 

Сабити, бијем, v. pf. ftopfen, ушаш: 
mendrängen, denso, н.п. Tee суви- 

ју у пушку, 
| Сабитисе, бијемосе, у. r. рї. fih Drûns 

` gen, депзео: а људи. 
| Сабља, f. Dt Cle &@пасез. 
| Сабљарка ғ. Я. ари једе, а forma 

солуйт z Жл.” 

| Сабљешина, f, augm. 9. сабља, 
|Сабљица, f. dim. y. сабља. 
|Саббе, m. (у Сријему, у Бачк. n y Бан.) 
| Ффпефег fünsaröbere 2176017, sartor 

rusticus. cf. абација. 
Сабдвъев, ва, BO, ÙQ сабов, ѕагіогіѕ. 
| Саб овски,ка ‚но, 1) ©фи?і0ег:, sartorias. 

_ 2) аду. wie ein © офпеірег, more ѕагіогіѕ. 
Сабор, m. 1) die Kirhenderfammlung , 

| Daê СопсіЙйит, synodus : сабор сабо- 
исаше и Арију проклеше. 2) Der 

Zufammenlauf Ред Bolles (Der Wals 
fabrter) Man Walfahrtsőrtern,, conllu- 
за i, populus congregatus, con- 

. Cf HaNîacırrH Pp. 
Саборење, п. vide саборисање. 
Саборисање, а. die Haltung eines Con- 

cilium, congregatio concilii. 
"аборисаши, ишемо, у. impf. сабор 
balten, concilium habeo. | 

Сабориш, ma, mo, (ст.) ğufammen 
` аеја Те, inplicas collectus, cf. сабраши; 

„Те ми реза борну сукњу: 
у свутови разбориту, 
„У појасу саборишу — 

Саборити ‚им, Vide саборисаши. 
„Саборна, на, но, н. п. оци, црква 
(У Карлов: ома), ©рпб?а[:, synodalis, 
Сабрапш, берем, у. рї. 1) verfammeln, 

colligo. 2) сукњу, іп ба ен legen, plico. 
Сав, сва, све, 1) aller, omvis2) gang totus. 
Сава, m. Gabba, Sabba. 
Сава, f. 1) бес @арейтош, Sayus. 2) Ўтац= 

еппоте, nomer feminae. 
Casam*, m. ріе Shmelzarbeit, vitrum 

metallicum. 
Савашленсање, n. DaS Cmailliren, colo- 
` rum metallicorum obdauctio. 
Саватлеисати, леишєм, у. pf. и. impf. 
Савијање, п. 1) баё Beugen, Пехо. 

2) Zufammenlegen, complicatio. 
Сағијаши, ам, у. поре. з) beugen, inflecto, 

incarvo. 2) зијапипепісаеп, сотрћсо, 
| Савијача, f. 1) eine Ме Speife;, die 

' ftrudelartig gewmidelt iff, cibi genus, 
| placentae genus. 2) колиба, eine gelt- 
' artige Hütte, t tugurii genus, 

Јавина; f. намастир у Далмацији. 
бавити , вијем, у. рї. 1) beugen, bies 
‘ger, Пес{о, 2) gufammenlegen (Brief, 

' Tug), complico. 
as ш. dim. у. Сава, А, 

| 

Сав Сад 733 

Савица, f. die Sabbasfafie, jejunium S. 
Sabbae. 

Савладаши, ам, vide свладаши. #97: 
Саво , m. vide Сава.. 
Савршивање, п. vide пера и> ИМ 
Савршивати, шујем, vide свршивати. 
Савршити, им, vide свршити : 

„И ришћански закон савршимо — 
Савски, на, ко, H. II. вода, Der Say ; 
Саганлија“, f. vide пребрана 
Сатибање, n.daê Niederbeugen, inclinatio 
Сагибати, ам (и сагибљем) , у. impf. 

niederbeugen, inclino. 
Сагнати, ам, у. pf, þineintreiben, ago in— 
Сагнушши, нем, у. pf. niederbeugen, in~ 

clino , н. П. главу. 

Сагснитши, им, у. impf. þineintreiben , 
280 iR —— 

Сагоњење, n. das Hineintreiben, actio 
(bovis i in 'stabulum). 

Саградити, им, у. pf. bauen, construo. 

Сагрешити, им, (Рес. и Срм.) улде 
сагријешити. 

Сагријешити , им, у. pf. (Ерц.) Bory, 
fündigen. pecco. 

Сагубиши, им, v. рё, umbringen, in- 
terficio. 

Сад  m neue Pflanzung (befonbers neu 
angelegter Weinberg), vinea recens, 

С 
С ЊЕ, nunc. cf. јако. 

Садаљка, f. das Себбоћ, Бес фђоГу, 
1. е, Daê Werkzeug, um {йг die Pflans 
зе сіп Cob ¿u Пефеп, rutri genus. 

Садањи, ња, ње, ibig, qui nunc 
Садашњи, ња, ње. est. 

Саде(једни говоре, као у шали, H C a41 E 
ка, cage P H Мр ара vide сад. 

Садсвање Бе 
јевањечи 2 

«Фэ 
Садєвапи, 

дијеваши(ӣ 
Садека (садекһа денарена), 
Саденутши, нем, vide садес 
Садење, u. vide сађење. 
Садерати, рем, у. pf. abreifen, Чер. 
Садесши (говорисе и саденуши), де-) #22 
с па 214 ‚Срём„) vide сађести 
Садщевазе, Daê Хау фор Анан 

foeni SAPON FE 

Садијеватизаћ у. impf. (Ерп. )(рав Heu) 
апо еси, mein facio foeni. 

Садити, у. парї, gH. п. купус, шљиве, 
виноград, pflanzen, јећеп, sero. 

Садно, n, рана (од седла или од са- 
мара) у коа на леђима, Die Сабеја 
обет Saumwunde Des ‘Pferdes, vulnus 
equi a sella aut а су ће. 

Садрешн, ем, садръ (Pec? и Срем.) 
vide aa ауд 

Capan y реу „ садръо, vide саде- 
рати. % ر e 

нв 

И ПРАВА 

= 
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"Сажизаши, 
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„Сабенуши , нем, vide сађести. 
. Сађење, п. ђаз Gegen, satio. 
Сађести (говорисе и саБенути) ,Бе- 

нем, у. pf, (Ерц.) н. п. сијено, аш:г 

їфобеги еа) foenum in metas dis- 
pono. 

Сажалишисе, AH ми се, 
jammert, miseret. 

г. РЕ. e8 

"Сажваташи, ваћем, V- pf. gerfauen, 
‚ måndere. 
а ај 

buro. 
Сажизање., n. Daê Berbrennen, crema- 

tio , combustio. 
жижем , 

nen , cremo, 

ежем, у, pf. ие com- 

ү. impf, verbrens 

Саздана, f, ğrauenname, nomen feminae, ̀  
Саздаши, ам, у. pf. етфајеп, creo. 
Сазнати, ам, у. pf. erfahren, rescio. 
Сазреши, рим, у. pf. reif werden, mae 

turesco, 

Canônja*, m. Herr, Gigentpümer , do- 
minus. сї,господар. 

Саибијин, на, но, deg Gigenthümers, 
domini. 

Cãuja*, m. Der Fufbote, tabellarius. 
-cf. вњигоноша. 

Caja, f. eine 21:6 feinen rothen Tugs, 
panni purpurei genus. 

Сакагија *, f. eine Pferdefranfheit, genus 
morbi equorum, 

Сакагљив, ва, во, н. п. коњ, mit дег 
сакагија behaftet £, equus laborans TÀ 
сакатија. 

Сакат *, ma, mo, lahm, бйр, 
кетм, а агре, 

Сакатити, им, у. impf, арте, saucio. 
Сакаћсње, р. фав 4ртеп, sauciatio. 
Саклатисе, сакоље: ба" vide сила- 

тисе. о ет. 
Савлопиши , им. ө о сый 
Сако, m. ћур. а Саве. -$ Е 
У ин = Пре , вујем, мтде сковати. 
Сакривање, р. dag Berbergen, absconsio, 
Сакривапы, ам, у. impf. yerbergen, oc- 

culto, 
Саврити, ријем, 3 
© scondo. 
Сакројиши, им 
Сакру: шиши, и 
Сакс сија" , f. vidd пе Ka te Lor 0: 
Саксије mana, 1 f. augm. 9. саксија» 

Саксијца, f, dim. №, саксија. ~ 
Сактијан, m. фес Gaffian, còrium sa- 

phianum. 

Савтисати *, ишем, у. pf. verderben, 

детїїйгеп, destruo , cf. покварити ; 
„ћада Марко сактиса оружје — 
Сакупити, им, Vide скупити. 

Саламура, f. ме; Тае, "вајзига, muria. 

Саландар , зр. даб 21тоѓеу ап die Ха» 
Jugier auf 40 (von сара»та) Tage Toda 

Саз Сам · 749 

tengebet, мобфен Oftern und Jimmel- | 
fahrt, inferiarum genus. | 

Салаша, f. Der Galat, lactuca oleracea! 
Салаш, m. der Mepyerpof, villa. cf. мајур. | 
Салеп*, ш. ©alep (ein акте Ges! 

сале mit Honig}, potio mellita. 
бол ари жий ес, жау vide са- 
о чө. | 

Салетати , ‘ERENT, Ду з) vidg | 
салијешати, 

Салешети, тим, у. ја (Рес || апгеп: | 

| 

Салёттити, им, у. pf. (Срем.) пеп, ons | 
Салећети, лешим, у. .{Epu.)} fallen; | 

inyado. С^ || 
Саливање,"' .\vide саљевање. - | 
Саливати, ам, (Срем.) vide саљеваши, |d 
Салијешање , n. (Ерц.) das мейе, | 
‚_ іруаѕіо. 
Салијсшаши, ећем, impf. (Еру.) anz | 

falen, invado. | 

Салиши, anjem, у. pf. а) qitfen (4. B- 
eine Kanone), fundo. 2) þineingiefen s 
fundo in — / 

Салишра, f. vide шали 
Салма“, f. vide шопу 

Сало, о. 1) dag Fett (von 
adeps. 2) из бундеве, 
-intestina cucurbitae. 

Саломиши, им, vide сломити: у 
Салт *, indecl. ове solus. И 4 
Салтација“, (у Бачкој) Der ибт» || 

mann, der етен (ойле Waaren)füprt, 
qui 50108 vehit. 

Саљевање, n. (Ерц.) Daê Gieĝen, fusio. 
Саъёваши, ам, у, impf. (Ерп.) giefen, 

fundo. 

Сам, сама, само, 1) alein, ‘solus; сам 
самцит (самцаш), gang und gat 
allein, plane solus, 2) felbft, ipse. 5). 
сам. cf. јесам. 

Самар, m. Der Saumfattel, зашта, cli- 
{еШае. 

Самарење, n. Daê Auffäumen, clitella- 
rum impositio. 

Самарина, f. augm. 9. camap. 
Самарити, им, у. impf. auffäumen , 

fatteln, olitellas 1 impono equo. 
Самарић, ш. dim, y. самар. _ 

Сайаруша, f. m. j. игла, Фе Pacfnas 
Del, acus, consuemdis fasciculis, 

Самарци}а, m. der Фама ейтафег, 
confector, clitellarum. 

Самарџијин, на, но, феё самарџија, 
clitellarum confectoris. 

Самап, мца, т. der allein (ebt, solita- | 
rius, caelebs. | 

Самдокас, m. (cm.) ein erdidtetes Kraut | 
(зи Herereyen), q. d. herba quae co- 
gat utipse accurr at amicus amicae: 
„Самдокаса и ополочепа — 

Самљети, мељем, у. pf. malen, molo, 
Само, nur, solum, nonnisi, 

біре!пеп), 
Das Gefröfe, 
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| Самовољан, љна, но, Der nah feinem 
Willen handelt, pertinax, suae volun- 
tati indulgens : 

|| » Удовица свака самовољна — · 

|"Самовољац, па, m, Der Sreymillige 
| _ (Соба), уојо. Ў 
Самодрежа црква, f. (ст.): 
| „„Самодрежи цркви на рочиште — 
|"Самсжив, ш. der (5600, Саб иза, 

qui nonnisi se amat. 
| Саможив, ва, во, ед 0 ф, feloftif, non- 
ı 0іѕі sui amans: иди, погани саможива ! 

«Самоков, m. eine Stadt in der Bulqas 
хер, nomen oppidi in Bulgaris. Ca- 

| мововсии, ка, ко, урп Самоков. 
КСамоврес, та. (сш.) Pistole Die yon [610]: 
„ fhieĝt, telum spontaneum: 
„За појасом девеш самовреса, 

|| „Све и девеш једна ватра пали — 
| |Самбниклица, f, Urt weiger [бес Дере, 

16 pomi genus. 

\"Саморан, на, но, Die  @ 1101 nähren 
| muß, qui se ipse alit: 
| „Па пто ће ши саморана мајна — 
Самораст, та. 100$ auf Dem 2100г, 0 

eine {#еїгеїўеатї angebaut mar, had 
· Der Ernte anê verfireutem Gamen von 
{ер пафюаф її, 

| Самосаздана Боже! felbft erfhaffener 
| Ф901! qui se ipse creavit. 

| Самбтвор, ра, ро, ang einem Stig, 
і ex пра, КЕ 

| Самоћа, f. die Ginfamfeif, solitudo. 
(Самух, та. der Selbfiiernende, auto- 
|- didactus. 
| Самбуче, чеша, n, ти. j. haue, ein 
|! а Daê one MeN se, von Је, 
|" ernt, puer autedidactu 

Сау Шо. f. vide смрт nire’ 
| Самртан, mua, но, (спт,) Der Gefor 
| репе, Melun tasi 

„Jamu Марку,штпо самотпну mpe ба— 

· Сатртий, на, но, н п. час, свијећа, 
Gterbe-, mortis, morientium. 

| Самсбв, m, der Fleifherhund, niolossi 
|| genus. 7 Ў | 

Самсовљев, ва, во, 928 Fleifgerbhundes, 
canis molossi. 

‚Самур *, m. der Zobel, mustela zibellina 
Linn. 
МИ калпак, та, ш. ј. од самуро- 
{ вине калпан: 
Самур - -KAANAK на очи намиче — 

 Самуровина, f ова до је! h „petis zi- 

! Ы 

ђе tinae. 

Самий 1 р! › Шам то, cf. сам. 
Can. сна; 1) Der "Опат, somnus, 

2) Der Traum , somiium. 
Cûmî, m, eine Ёпр[еїде ©фир е1, scu- 

tella aenea. 
|  Санакунка, т. г) hyp. $, can. 2) Manns 

аш , Homen yu: 

"Савара“» 

ў Knopjes), funiculus жЕ О, loco. 
Сап ите ; n. vide бап > 

Сапреши,` ем, у? рї. 1) кога на суду, 

| Сан Сап 712 

Санан, на, но, тата, поф vol Chia 

(beim Auffepen), somni plenus. | 
m. Arf Zeuas, text} genus. | 

Сандалгаће, f. pl. з (ст, \Beintleider(für 1 
Сандалије, f. pl. | онш сандал, | 
braccarum muliebrium genus кА 
„уврашћу јој сандалгаће — 
„На ногама гаће сандали е 
Сандув“ › ш, vide ковчег 
Сандучина, Ё, пош: 9. санак | 

Сандучић, та „dim. 9. санду BA | 

Санљив, ва, во, Del den Сеја liebt, | 
01е E (айтп äge, somuiculosus: ү | 

Санта, f. H. п, леда, $їшїреп, massa. || 
Саншрач, m. lrt Хабфииеј сгац ри, | 

Савчић, ` In, dim. 9. Уа E N 
Санџак 5 ig, раб Sandihatat, рӯ 
„Седам паша са седам санџака — 
Санџак = алајбег, т. (ст.) 
„Й чейири санпан ~ аза 

Савпије“ "РА vide n 

Сањкање, ‚ m. Бад Fahren auf € itt en 
vectio in traha. 

Сањватисе, амсе, У. 
ten јађкеп , vebi 1гаһа, 

Сањање, n. DaS Tráumen, somniatib. . 
Сањатши ,ам ‚у. impf. trðumen, somnio. 
Саони, f pl Der Splitten, traha. 
Саонӣк, ш. dle ScHlittenbapn, via 0. 

ta takis. f 
Саонице, f. pl. dim, №. жаони» Ооз. 
Сап, т. vide дожаљера GELI 
Сапалиши, им, vide спалити Pras 
Сапаљивање ,-п. vide спаљивање рн „72627 
Сапалишаши, у} ем, уде спаљивати, 7 
Сапети , пвем (и сапењем), у. Pf 1) 

аи Епорјен, ту" 2) апепиртеп (einem 
Pferd auf der Miefe Die Borderfife),, 
adligo pedes: скаче mao сапетш. 

Сапеш»аши, ам, у. pf. gubåfteln , fi- 
bulo; dahet сапешљаваши Und Cas 
пешљавање 

Сапи,. f. pl. 
clunes equi, 

Сапињгње, n. 1) das Qufnöyfen, сјаце 
sio. 2) Daê ХпЁпйрѓеп, adligtio. 

Сапињаши, њем, у. impf.. 1) ибое, 
claudo. 2) апепдбрјеп , адћго. 

Сапињача, f. бад пїїр[дапд, der Хипој= 
‚faden (bei Dêr Занегиђетреп Паге рез 

r, impf. Сф: 

Раб Rreeug бев Pferdes, 

Саплақ, m. Ма metal lene аасы А) бег 
Reiters ph паја “equitum? 

Сапон, m4 Раб пре, funis. 

gezen jemand vor Gerit gewinner, 
vinco causam. 2) сапрелага со и љеб, 

er ій {йг feine Undautbarteit бейга[[, 
роепав dedit ingrati animi. 

Сапун, m. Die Geife, sapo. 
Сапунаље, п, а паника illitus apas: 

а 2 
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Сапунаши, ам, у. impf. feifen, illino 
saponem. 

Сапунити , им, vide сапунати 
Сапунитисе , имсе, у. г. impf. {фантей 

wie Seife, ѕаропіѕ more, spumare. 
Сапунција*, m. бег Geifenfteder, sapo- 

narius. 

Cap eit, на, но, 2е8 Geifenfieders, 
ѕаропаги. | 

Cayuga, f. 1) Ме Seifenftederin, 
saponarii uxor. 2) die Geifenfiederey, 
saponaria taberna. 

Сапунцпйўнсвл, ка, ко, } 1) feifenfiedes 
Сапунвилјеки, ка, ко, ў rif, заропа- 

rius, ` 2) advs, feifenftederifh у more sa- 
ponarii. ` = 2 

Сапуњење, n. vide сапуна 
Сарај *, m. dag Сега! (Der дођу aula. 
Сарајево , п. Stadt in Bosnien. Capa- 
_ Јбека , жена из Сарајева. Сарајлија, 
човек из Сарајева. Сарајевски, ка, 
ко, yon Сарајево, ; 

Саранити, им, у. pf. begraben, sepe- 
lio, tumulo condo. 

Сарањивање , n' da Begraben, sepul- 
turai 

Сарањиваши, њујем, v. impf. begra= 
ben, sepelio. 

Сараори, m. pl. Die Arbeiter (5. B. beim 
Straffenbau), operae. 

Сарач *, m. Der Sattler, sellarius. 
Сарачев, ва, во, des Фа ет, sellarii. 
Сарёчки, ка, ко, 1) Ба ес:, ѕеПагіо- 

гаш, 2) аду. wie ein Gattler, more 
sellarii. 

Саре, f. pl. Die ©tiefelrdbre , fistulae o- 
сгеае, tubi. 

Сарка, f. eine Urt Wildänte (die Taug- 
änte, mergus). Ђекоји кажу да се 
сарке могу јести и (> зелики пе- 
mak- | 

Сарма 7, f. eine Art Paftete, mit 983 еіп: 
laub oder Krautblatt ummwidelt, arto- 
creatis genus, 

Сарук *, m. der Turban, tiara, 
Cáca, f. anemona pulsatilla pratensis 

Linn. л 
Сасвим (пт. ј. са свим), дани ф, pe- 

nitus, 

Сасећи, сече (Pec. и Єрем. yide 
РА, с, є, X сасјећи. . 

Сассцање, M, ( Pec. al брез, vide ca- 
сијецање já а ара: ЯМ 

Сасёцати , ау g 4Рес. и с ем.) vide ca- 
сијецати руше 072% ` 

Сасецати „ам, (Рес. иСрем.) vide ca- 
сјећати. фра 

Сасијсцање, n. (Ерц.) dag Фегипёег: 
бацеп ; Зијаштепђацен, decisio , con- 
cisio. 

Сасијепати , aM, (Ерц„) раб у. impf. ји 
сасјећи, 
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Сасипање, п. das Hineinfhütten, infa- 
510. 

Сасипаши, ам (и сасипљем), у. паре. 
þineinfhütten, infundo, | 

Сасјеки, сијечем, у. pf, (Ерп.) 1) аб: 
ђацеп, herunterhauen, decido. 2) guz 
fammenþauen, concido. i 

Сасуецаши, ам, v. рї. (Ерп.) þineins 
fhneiden, incido. , 

Саслушати, ам, у. pf. hören, audio, 
Сасма, febr, valde, nimis. сЁ. веома. 
Сасшавиши, им, v. pf. zufammenbrin= 

qen, facere ut sint simul. — | 

Сасшављање, n. Daê Зијаштенфтиг 
gen, collectio, congregatio, junctio. 

Сасшаваши, ам, у. impf. зијапипене 
bringen, jungo. 
Саставци, вака, m. pl. der Ort, wo 

$. ©. wei Ше gufammenfliefen, con- 
fluentes junctura. 2n 

Сасшајање , п. das Bufammentrefen , 
conventio. А у 

Састајатисе , јемсе, у. г. impf. ўпа» 
mentreffen, convenio. 

Састанак, нка, m. die Зијанитен ти, 
der Congref, conventus. | 

Сасшанупшсе, немсе, vide састатисе. 
Сасшарашисе, амсе, у. r. pf. {ф ит 

um etwas bemühen, ©огде tragen, cu- 
ram habeo, 

Састатисе, анемсе, v. г. pf. јијате 
menfommen , convenio. 

Састраг (са страг), yon þinten, а tergo. 
Састрила, f. eine Urt Hülfenfrumt, le- 

} gumınis enrus, 5 

Састругапш, ужем, у. pf. абфаВен, 
abrado , derado. 

Савлай» Спем, v. pf. ріпеіпдіебеп, — 
futten , ао. 

Сасушитисе, шисе , у. г. рї, еіпдогтеп, 
ехагео. ; 

Сат, m. 1) бе Honigfdheibe, favus, 27 
(caxam *), Die Stunde, hora. 5) die 
ubr, horologium. 

Сатара, f. die ğleifdfacfe, securis la- 
010115. 

Сатаривање У, n. dag Berlieren, per- 
ditio, amissio. 

Сатшариғати, рујем, v. impf. verlieren, 
perdo, amitto. 

Саптарити , им, у. pf. yerlieren, amitto, 
Сашворипш, им, vide створити, 
Сатворитисе , имсе„ ХЕ Стив 

тисе dhomes. 
Càmepáníii, аму (Рес. и Срем.) vide 
саћерати. нт endore. 

Сатеривањеб, п/ (Рес. и Срем.) vide 
саћеривање а а” 72 

Сатеривати, рујем, (Рес, и Срем.) 
‘vide саћеривати, 733 z У 

- 

Сати, сем, vide сисатиг г др 

Сатирање, п, dag Abreiben, ritio. 



| 

| "Сатрица УЉЕ 

|| 

|| Саћеривање, 

|| Саћеривати, 
| hineinireiben, adigo. ` 120 
'Саһи, сађем, vide КОА бый › 

| Саћура, f. бег {тбрет@ об, worin 

| Сачма * 

| 
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Сатширати, рем, у. impf. абгеібеп, de- 
tero. 

'СапшиК, m. im hi 9а 
Сашљин, т. (600.50 iter) Der vier- 

te Theil дес Mag, ""ачадгап5 , quarta 
pars mensurae, 

Сатри мачка и булумаћа, antwortet 
шап (im @фегуе) ан! 0іе Frage, mwas 
man gefpeifet Баве. : 65, fabat auf Die 
сатрица anğufpielen, cf. булумаћ. 

eine Art Meplipeife Der 
Фанћенғе. Успесе мало воде у ше- 
иично брашно, па се онда добро 
сатре рукама, те се начини го- 
тпово као mapana. 

"Сатрши, рем, ыз. у. рї, 1) ‘abs 
reiben, detero, зетте ен, contero. 2) 
коња, 2U Grunde riften, eneco. 

"Сатртисе, ремсе, сатръосе, у. г. pf. 
<и Grunde gehen, епесог. 

| Саће, n. (colt) a Goniafdeiben, favi. 
| Саћерати, aM, v. рі. (Ерц.) þincintreis 

бей, ago іп —. 

· (Ерп.) das Hincintrei= 
1110115510, 

"рујем, у. impf. (Еро.) 
bena а 

Die Raibe Grot ереп, bis man fie іп 
den, Baofen fhieft, spert ago 5. 

| "Саћурипа, Ё. дір. y. саћур а 

Сач”, m. der шешене sOi den, worin g. 
5. ме пита gébacfen поћи, орегси- 
lum ferreum. 

sf. 2) бег Сфтоб, grando plum- 
bea. 2) сие сачмом (н. п. кукурузе), 
mie ©фтогех трађееир andere фёопоті: 
{фес damit umgehen, .. 

"Сачуваши, ам; у. рё; Бебйёсп, бетађ» 
теп, ртаеѕегуо, сауео. 

"Сачути, чујем, Vide’ саслушати 
„Сапак *, m. Daê Sufgeftel unteræinem 

Хеј tripus ahenum sustinens. 
| Сапија *, т. der Пђетафег, horologiarius. 
"Сапијин, на, но, феё Шрттафег&, ћо- 

тојовзати. | 
"Сашетати, ам (и сашећем), у. pf. 
"Сашити, шијем, у, pf, фшатшепий- 

беп, сопѕцо. 
|Сва, сї. сав. а 
\Свагда , immer, зе E 

|„Свагдашњи, ња, ње, immerwährend, 
sempiternus. 

"Свагде, (Рес.) 217 
'Свагди, (Срем.) г überall, ubique. 

| 'Свагђе ‚ (Ерп.) 
"Свалба, f. Ме Hohzeit, nuptiae. 
(Свадбарина, f. (ст.) die фофзенваеби ђе, 

pecunia nuptiaria : 

„Bapa да је ђе напго Бевојку, 
„Па нам иде, носи КИ 
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Сеа на, но, ђоф;еі ф, nuptia- 
15 

Свадбовање, п. dag дофзе а еп, nup- 
tiarum actio. 

Свадбоваши, бујем, v. impf. auf einer 
Hodzeit fenn, interesse nuptiis. 

Свадиши, им, у. pf. кога с ким, епа 
zweien, inimico, discordes reddo. 

Свадитисе, имсе) у. г. pf. {iD entz 
aweien , гїхагї. 

Свађа, f. Бег дане, discordia, Rs. 
Свађање, n. dag Сиуреји, discordia. 
Свађатши , ам, у. impf. entaweien, facie 

ut Пан 

Свађатисе, амсе, у. г. impf. fih tnts 
meien, discordes fimus. 

Свађе, (Ерп.) vide esar 
Сваја, f. hyp. v: сваст 
Сваћ, m. vide «ок. 2 агты? 
Снн у1де,свато. je МЕ 

ide свагда. “эел оул. 
Сеи а, ко, ein jeder, omnis, quis- 

чче- 

Свано]ан, ва, жоу ы С), omnis, се- 
пег15. з? 

Свакој2ко, аш йа, varie. , 

бо А überall Bin ‚ дчафна versus, 

Свалити, пм, ү. pf. регар зеп, de- 
volvo. 

Свалишисе, имсе, у. r. pf. fih hinmäl- 
ên, provolvor. 

Сваљати, ам, v. pf. 1) þerunterwmälen, 
devolvo. 2) (dag Tuh) walfen, subigo. 

Сваљивање, n. Dûê дегаб:, Hinmålzen, 
devolatio , provolutio. 

Сваљувати, љујем, у. impf. þerabmäl- 
еп, devolvo. 

Сваљиватисе, љујемсе, v.r. impf, {@ 
þinwälzen Й voli. 

Свануши, не, у. pf. tagen, dilucescit. 
fatangnany ke, n. der ®аде$апбтцф, digen 

lum. У 

Сварати, ам, vide преварипш 2+ E Ái 

+ Сваритпи, им, vide свуваши. js 
Сваст, f. женина сестра, фе сам 
Свастика, f.f Сфрејег, die Ghmwäges 

rin, soror uxoris. 

Свастин, на, но, Der сваспі, ѕогогіѕ 
uxoris. 

Сваш, m. einer Der Begleiter des Bråu- 
пдатб bei Хрђошна der Breut, spon- 
si comes, e sponsi cohorte, cf. же- 
индба. 

Сватиши, им, у. рї. [уїпгеїфеп, suffi- 
о со, pertineo. 

Cuo. свакога, jeder, omnis, quis- 
, que. 

Свашовање, n. daf сват : fen, comi- 
tatio sponsorum, 

Сватоваши;, тујем , у. impf. сват 
{ерп , comitor sponsum, 
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| Свашовац, ва, m. eine Art Homzeits- 

| melodig, carminis nuptialis genus: CEN- 

| ра сваттовца. ; 
Свашовскї, ка, ко, 1) Der сватови, 

comitum sponsi., 2) adv, wie ез сва- 
тови тасјеп, 
comites. 

Сваћање, п. Dûê Hinfangen, extensio 
justa. 

СваКати, ам, у. impf. ђіцтеіфеп, at- 
tingo, sufbcio. 

Свачи] (свачи]и?), чија, чије, eines jez 
dën, cujusque. 

Свашта, свачега (и свашта), ales, 
Свашто , свачега (и свашта), f omnia , 

| . 

e ha 
рем.) vide свједоћ. 

CE једочанств 
Cs 30 5а, f уде CE 
Сведоч?ње, 

дочење 
Сведочити, 

свједочиши. 
Ноо 
aosa 

Свежањ, жња 
lus, н. п: шраве, сијена. 

Свеза, f. Das Band, ligamen. 
Све°заши, ежем, V. pf. binden, colligo. 

Свезашисе, ежемсе, у. г, pf. іп Bers 
biidung ommen, necessitudine jungi. 

Свёзналй, ла, ло, allwmifferifh, omnis 
scius: ћути ши свезнали. 

Свезналица , m. и, f. Der Alwifer, qui 
se omnia profitetur scire. 

Свекар, Kpa, m. der Sdhmiegervater (deg 

ut solent sponsorum . 

рем.) vide | 

‚ (Рес, и Срем.) vide свје | 

ес. и тон vide“ 
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Света гора, f. (Heiligenberg), monsAthos. 
Свётао, maa, Рес. у Срем.) уде | 

свијетао. ЕТ N 

Светац, j ‚ 1) Der Heilige, San- 
ctus, 2) данас е светац, ber деђе= 
tag, dies festus. 5 

Светишељ, m. vide светац 1. 
Светина а Жу, vide свје- 
шина 

Свепшња, f, 01е Reliquie, daS Heilige 
tħum, sanctorum reliquiae. 

Светити, им, у. impf. а) H. п. води- 
цу, weihen, сопѕесго. 2) vide naam 
ковати: господине четвртине! ny- 
сти мене, шебе Ке бака свешиши. 
сї. четвршин. 

Светитисе, имсе, у. г. impf. з) не > све- 
ше се сад, ibt lebt man піфЕ fo, dağ 
man heilig würde, non sunt tempora 
sancta. 2) свети се он мени, er ба | 
@фабеп{тепбе ап meinem Штаб, lae- | 
tatur de injuria mea. | 

Светковање, п, раб береги, celebra- 
tio, feriatio. | 

Светковаши, кујем, у. impf. 1) терес, 
celebro. $) јеђесп, Ѓегіог; 

Свепвовина , f. Daš Берни яе, Шы | 
fest опата {оё | 
Светлити, кар «и Ре К ра Срем.) vide 

с Пн аи 
r k ли ук · и Среи.) vi 

' évfijemanmuces 

eM.) ыа св]епт- 

е у vide CEH- 

Са ЗА 
лица 

Светлос n 3 
AOCIHa 

Светљење д. ( 
јетљењ 9 

Б Mannes Bater), socer, mariti pater, Свётњан, (Р; png a г, 
Э | Свсколико, alle, quodcumque. . уеппьак. "а 
| Свекрва, f. die Shwiegermutter (des Световање ide | 
| Mannes Mutter), socrus , mariti mater” % i a фи з 

| Свекрвин , на, но, Der О фиеденише Световати, тује 
fet f socrus. 

Свокрвица, f. dim. у, свекрва. 

Свекров, ва, во, deg Офиледета(е, 
ў soceri. 

Свемогућт, һа, ће, almäd tig, omni- 
potens. 

Свесрдио, von етеп детп, ex animo, 
Свест , f. (Рес. и Срем.) vide свијест. 
Свёсти, везем, у. pf. зшіаштеп:, wegz 

fúbren, deveho. 
Свести, ведем, у. pf. т) berabfüpren, 

deduco. 2) sufammenführen (Braut und 
SBrûutiqam), committo conjuges ; daher 

5) Fup peli , commjtto, 4) Wilben , for- 
nicem у А 

Свет, та. (£ рем.) vide свијет, 
Свет (говорисе и ол), Рес, и 

Срем.) vide свјепл 
‚ Свет, ша, шо, ђе Па, ѕацсцѕ, 

~ 
` 

орална. рца, 
ger, Mond vom Бе аеп Berge; mo- 
nachus montis sancti (Atho). 

Светогорски, ка, ко, л) vom heiligen 
Berge, de monte sancto. 2) аду. wie 
ein Heiligenber er, more monachi de 
monte $ асі 

Свећа, Ё.’ (Рес. ем.) vide сријећа. 
Свећење, n. з) даб Weihen, consecra- 

По. 2) Daê Heiliqwerden, аи им 
inter сое ев adnumeratio. 3) die Shas 
denfreude, gaudium de malg, alterius, | 

Све hula, f. dim. y, свећал оу 
Свсчанп, на, но, н. п. дан, Yer tagr 

festus. | 

Свсчанлк, m, Der Херегёаа, еа festus. 
Свечар, m. der eine Mablzeit ји Ehren | 

des amilienpeiligen gibt, qui convis | 
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vium praebet ob Фет festum sancto 
gentilitio. cf. крсно име, 

"Свечарев, ва, во, Vide свечаров. 
| Свечаров, ва, во, 68 свечар. У 
zl |Свечерска, һа, KO, Der свечари. 
"Свечарско, кога, п. они новци, што ` 

свечари дају попу, што прекади“ 
п и очати ы, cf. крсно име. 
| Свеџбаш М с.и Сре Ра ) 

бати 

свјештавањев 
||- Свештиватан, 
_ 

| Свештатпи Ў 
| с. 

.|| Свештеник, m. 
|| Свештинло 

| MAAC 

"ад 

тл Sei 

2 акоѓми се несвиди, 
ако ши се свиди, 
tehagen, gut gefal: 
len, arrideo, ̀ pro- 

Ayar, ps (Рес;) 
| Свїдишисе, дисе, 
у: ко pi (Срем.) 
Св:Ђеписе, дисе, ош (Ерп.) وو 

Свијање, n. vide савијање 
Свијати , ам, vide Кил 4 
„Капу скида, до земље сё свија — 

Свпјести, f. (Ерп.) das Вери ери, Die 
Befinnüng, mens: није у оа 

. _ изгубио свијест. 
Свијет, m. (Ерп.) з) Die Welt, mun- 

dus : оде у бијели свијет; из бије 
лог свијета. 2) viel Reute (frang. du 

|. _ monde): навалио свијет; и ма ли мло- 
го свијета код намастира ? од сви- 
јета нијесам могао да приступим. 
5) онај, или они свијеш, jene Welt, 

|- аһа vita (post mortem). 4) рад о 
|| UME, dies. 
| шае (сотр. свјетљи), пла, AO, 
|| чо аїапуеа?, fulgens : свијетао ти 
| образ! свијешли царе! оина т 

+! Kaifer! 
| Свијетлити, им, у. impf. (Ep1) Гепфїеп, 
|. lumen praefero, адтоуео , ministro. 
| Свијешлитисе, лисе, у. г. impf. (Ерц.) 
|| leuchten, Glûnğen (20280; Јасео, 
| Свијешљење, n ‚ (Epi) 1) Daê бепбееп, 
|; luminis аи 2) ђав Фепофіеп, ful- 
| ог. 

Свијептњан, т. (Ерп. ) Der Qeuchter, can- 
delabrum : 
„Да ми живу ватру наложимо. 
„Од столова и од свијешњака — 
Свијсћа, f. (Ерц.) die A 
Свикнуши, нем, vide свићи лим 
"Свила, f. die Seide, sericum. 

| Свилен, на, но, feiden, sericus, 

| Свиленгаћа, та. (cm.) ein Menfh mit 
E Pe бетеп. Hofen, caligis sericis in- 

dutus : 
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„Држи Вуче тога свиленгаћу, 
„Дон ја идем пара да пошражим — 

Свилокоо, са, со, feidenes Haar habend, 
' сар sericis (delicatis, mollibus). 

‚ Свилдрун, на, но, {еідептройід , lanam 
sericam gestans (ovis) : 
„Те побила свилоруне овце — 

"Свињ, m. vide свињад. 
"Свиња, f. die СФфрби, sus. 
Свињар, т. 1) der Ghweinhirt, subula 

cus. 2) der © Ффюеїпбйпф ег, porcarius. 
Свињарев, ва, во, vide свињаров. 
вињарина, f. 048 са СИ ап, den Saus 
„ен. meras ої э, 

4 в, ва, BO, ®е8 свињар, por- 
‚ „сати. 

Свињарски, ка, ко, 1) Der свињари, por- 
cariorum. 2) айу. wie ein свињар, morë 
porcarii. 

; Свињац, њца, т. Der С фиве та, hara. 
паа f, Бф еф, саго su- 

illa. 
Свињећи, Һа, ће, ©фтсіпе:, suillus. 
Свињснӣ, ка, KO, т) азі, Гвен ф, 
Фе ће, suillus. 2) аду. [а јф, suis 
more, 

вињче, чеша, n. ein За Shwein, 
Borenyieh, una sus. 

Свирала, f. 1) Ме Flöte, fistula, 2) сви- 
pare, vide двојнице und гадље. 

Свиралица, f. dim. у, свирала. 
Свираљка, f. vide свирка. ; 
Свирање, п. Баз Flöten, cantus fistulae. 
Свиратш є „ ам» у. паре 1) öten, ы 

la cano. МУ (01е Саца!обе läuten), н 
мој свираши (курцу), rede пїфї i 
unanftändig, noli орѕсоепе loqui. 

Свирап, рца, m. der Dubelfadpfeifer , 
qui utriculo canit. 

©вирач, та. der Flötenfpieler, tibicen. 
Сара чељади свирач, tibici- 

Свирење, т. угде свИрање. 
Свири, им, vide свирати. 
Свирва, f. das Маје г Fnfirument, fistu- 

la in genere, 
Свирчев, ва, во, be свират, utricus, 

Јаги. Устани попе, нека седне свир- 
чева маши (у Сријему). 

Свиснути, нем, у. pf. berfen, rumpor, 
Свита, f. die Berzierung der weifen Baus 

eruróde mit vorn ап Der Bruft апае: 
braten blauen und rothen Streifen ¢ 
clavus coeruleus aut ruber. 

Свитање, n. Daê Unbrehen des Tages, 
Ший: 

Свишаши, свибе, у. impf. anbreden 
(vom Tage), dilucesco; daper der ие» 
dDeutige Calembounr ¢ 
Свекар. Устани снао, сбиће. 
Снаа, Бога ми! кад he сви, не Бе 
ии један. 

та а چ ИЙ. зе E ی а 

жр а ај ел и» 

ПОДУ ЕП ОН 

 دک

r Dg YY С.ت  

 е-7 خر

РА 

эша 

“Лу 



۲ 

s51 Сви Cro 

Свитац, свица, m. r) dag Johannis: 
рйстофеп, cicindela, 2) Der Wahsftod, 
glomus cereum. 

Свити, свијем, vide савити 
Св'їКи (говорисе и свикнуши), сВїїһ- 

нем, у. pf. fih darein finden, intelli- 
20, accommodo те , assuesco : не могу 
да свикнем ове пушобве, 

Csiga, свишака, m. рі. Die Sehnen des 
Haufen (die als Faftenfpeife gelten), 
nervi husonis. | 

Свједок, га. (Ерп.) дег Зеиде, testis. 
Свједочан уво xà. (Ер. vide свје- 

доцбаз, рч A | 

Свјсдочба, f уде свіёдоџбаа а 
Свједочёње, n. (Ерц.) das Зен 

stificatio, 

Свједочити, им, v. impf. (Ерп.) geuz 
qen, testor, јез Псог. i 

Свједоцба, f. (Ерц.) Daê Зецапїф , te- 
stimonium, 

Свјет (говорисе и сјет), m. (Ёрп.) der 
Rath, аи 4 A } 

Свјетина ; f ене „свијет. 2) eine 
Menge #еше, multitudo: навалила 
свјетина. К 

Свјєтлица, f. (Epi) der Blig, fulgor: ̀  
меће (сијева) свјетлица, 

Свјетлбет , f. (Ерц.) Der Glanz, fulgor. 
Свјстовање (говорисе и с]етовае), 

п. (Ерц.) dag Rathen, сопзшано. 
Свјетовати (говорисе и сјетовати), 
туем, у. impf. (Ерц.) vathen,consilior. 

Свусћица, f. 0. свијећа 
Свјсубати, Мур“ Epu.) vide свикнути. 
Свјештавање, n. (Ерц.) die Criheilung 

Der legten Oefung, extrema unctio. 
Свјештавати, ам, у. поре.) (Ерч.) тп. j. 
Свјештатши, ам, у. pf. J macaa, die 

legte Delung egtheilen, extremam ип. 
ctionem imp erpi ` 22 

Свјештентћ, ا 1de свештеник. 
| г 5200, ellychnium. 

Свладати, ам, у. pf. meiftern, Die 
Oberhand befommen, supero, superior 
discedo. ; 

Свлав, m. Die abgelegte Haut der Sdhlans 
де, exuviae serpentis. 

Свлачење , n. 1) das Herunterfhleppen , 
tractio de —. 2) Daê Ausziehen, exutio. 
3) даб Зијатте ф!ерреп , contractio, 
comportatio. 

Свлачити, им, у ітрѓ, 1) бета®{ф@Їерреп, 
traho de—. 2) уцаттепјдерреп, cou- 
traho. 5) аибвџеђећ, ехпо. 

Свод, m. dag Фебе, die Wölbung, 
tornix, 

Сводити, им, v. impf. 1)wölben, con- 
сатего. 2) þerabfüpren, deduco. 3) ји» 
fammenführen (Brautleute), committo. 
cf. женидба. 

frohe, n. 1) даб Herabführen, de- 

Сво Серу; 752 

dactio. 2) Das Wölben, сопсатетано. 
3) dag Zujammenfüpren, commissio. 

Свожсње, n. 1) daê Herunterführen з 
· devectio. 2) das Zufammenführen, con- 
vectio. 

Свбзити, им, ү. impf. þerunterz, guz 
fammenfübren , деуећо , сопуећо. 

Свбј, своја, своје, з) fein, (mein, dein), 
suus. 2) он ми је своје; verwandt, 
сөбӧзрив ~ _ „де “ro wt e с 8 

Сво)дв, m., еа (а эф Der 
5 meine vw u), sum CEoOjak 
5огогћ, UXOTIS теав. з j 

јаков „Ва „во „ DE својаћ, а 46115. 
јат, f. уме. BVerwandten, pro- 

, „Ф, Ain фе 
ит hye freiwillig , sponte. 
Својсње, n. Das Яцеідиеп, arrogatio. 

Свои. ог, Pipi, айф eignen, ar- 
rogo; ја га и својим и мојим (аиф | 
ирефени а) БИЈЕ alles пїфїё&, frustra | 
tentavi omnia. ` 8 

Својво , т. (спт.) Der Biebesvermandte (7), 
tuus (?) : ЖТ Мз! 
„Дај Ђевојко да пољуби својко — 

€ й, аду. mie einen der Seinigen ,. 
-00 Suum; ударио га својски (tüd 
tig); частио га својски (wie feinen 
rebt guten Freund) 

Cgôjma, f. Der Berwandte, propinquus. 
Cso (Ерцеговци говоре и сврг), а) fo | 

bod alê, altitudine : свр човека. 2)јед- 
°” носвр другога, бех’ andere, sus deque, 
Свраб, m. Die Kräge, scabies. 
Сврабање, n. das Anftecfen шїї Rräge, 

infectio scabiosa. 
Сврабапш, ам, v. impf. mit Rräge an» 
гар , тобсто ѕсађіе. 

Сврабатисе,, амсе, у. г. impf. Kräge 
befomnien, infici scabie. 

СвраСљив, ва, во, #сӣбід, scabiosus: 
Сврана, f. Die бег, раса. 
Свратити, им, у. pf. ар[епЁеп, deverto. 
Свратитисе, имсе, у. г. pf. einen 219: 

пефес madhen, ablenfen, devertor. 
Свраћање, n. Daê 201епёеп, deversio. 
Свраћати, ам, у. impf. ablenfen, deverto. 
СвраКашисе, амсе, у. г, impf. ables 

ten, абфте еп , devertor. 
Сврачак, чка, m. Name eines ЁГеїпеп 
| би вену аутсијае nomen. 

Сврачина, f. стражњи крај срчанице. 
Сврачић,т Љ]е junge сврака,ри из picae. 
Сврачји, uja, uje, бег (ег, рісае, 

Слабо, као сврачји мозак. 
Сврбети , би, у. impf. (Рес.) 
Сврбитт, би, у. impf. (Срем.) 
Сврбљети, би, v. impf. (Ерп.) 
Сврботуз, m. erdidteter Mame einer 
{июааге, ч. d. pruriet anus. я 3 

Свргиути , нем, vide сврћи, ј 
Сврдао , дла, ш. der Boprerh terebra. / 

— 

‚ең, 
prurio. 

ч 
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Сврдлина, f. augm. Y. сврдао. 
Сврдлиһ, т. dim. 9. сврдао. 
Сврзибрада, т. човек, који један 
пут остави браду, па је onem 
обрије. 

Сврзислово, та. онај, који почне 
учити вњигу, па остави, Der Die 

Studien ап Den Nagel gehängt. þat, 
literarum desertor. 

Сврзлаши, ам, v. pf. einen niht aus- 
laffen (mit Bitten), non mitto, cir- 
cumvenio, ligo. 

Сврнутши, нем, у. pf. ablenfen, деегћо» 
Сврнутисе, немсе, у. г. pf. einfebren, 

devertor, 
Свртшање, n. das Abienfen, е 
Свертати , сврћем, v. п abienfen, 

everto, 

©вршашисе, серћемсе, v. г. impf. сїй» 
fere, devertor. 

Сврћи (говорисе и свргнути), сврг- 
нем, у. pf. 1) ђетабшеттеп, ftürzen, 
dejicio : с пријестола. 2) сума, Vers 
geffen, negligo , excidit ex animo. 

Сврчак, чка, m. зв) die Teignudel, tu- 
rondula, 2) 8 Stängelhen (Seide, 
Gol), tubulus. | 

Свртшешакн, mka, m. баё Ende, Die 
930Пепдиид, finis. 

Свршивање , п. das Bollenden, absolu- 
tio, perfectio. 

Свршивати, шујем, у. impf. ооПепдеп, 
perficio. 

Свршити, им, у. pf. vollenden, absolvo. 
Се, асс. fih, se. Berpält fih зи себе, - 

mie ме ди мене, ип) те зи тебе. 
Себезнао, нала, ло, {еї ф, едо, 

der nur um fid mei f, sibi 
ү amicus. 

Себица, f. 1) носи кошуљу (или аљи- 
ну кавву) у Себипу, ale ®аае, nabs 
einander,- continuo. 2) све себице, als 
[е8 opne Unterfhied, fammt ипо jonders, 
изјео све себице, sine discrimine. 

Себичан, чна, но, H. п. човек, Der 
тиф! beifel їй, facilis , non ols, 

Сёбичнй, на, но, 1) кошуља (или аљи- 
на каква), alle Задб-, Werfeltags=, 
profestus, 2) неђеља (у Сријему кажу 
трапава недеља), Die drittlegfe 
Woche vor Der айе, ба man alle Tas 
ge, elbi ЈИ роф und Freitag, Зе фа 
fpeifen ееп darf, hebdomas antepen- 
„ultima ante quadragesimam. Послије 
себичне неБеъе настане задушна, 
а посли]е күр би]ела. 

ане с Ан ж АД 
вање 

Севап“, m. vi A UHHHO 
севап; Е ИУ удијелити сиромау. 

Севати, мр" и Њу пч си- 
јев д виц 

о 

Сев „ бе , ж Cz 
ПРОВ Жк ир КЕ 

Севёр Же и Срем.) уде eo 
O (северни), на #22, 

Срем.) vide сјеверни AA, ги: 
Севнути, неу? @. и CAA 
сијевнути; i ‚ каља 

Сегнушисе, нембе, v.r. pf. ш (nad 
etwas), extende manum. 

Сед, да, до Ре и Срем,) vide 
сијед. Реду УН 

Седа ‚есп Срем.) vide сједа. 
Седалф, n. (Рес. и Срем.) vide: сједало. 

| jeben, septem. 
cem, ftebenzig, septuaginta. 

мдесети, ша, шо, der ftebzigfte, 
séptuagesimus, 

Седамнаест, пеђгеђи, septemdecim. 
Седамнаестеро, vide седамнаесторо. | 
Седамнаесли, та, то, бег ебзеђиге, | 

decimús septimus, 
Седамнаесторо, 215401 von fiebzebn, 

septemdecim (frang. une dix- septaine), 
Седање, n. (Pec. н e vide сје- 

дање. | 
Седаши, ау, (Рес. и Сред, сје~ | 

дати; ~ ARS Мо ДА А i 

Седење, т„(Рес.иСрем. А е “= “4 зе. 
Седење, п. (Рес.) vide TT ‚узди ТУ 
Седепти, дим, (Рес.) vide сијебетии. | 
Седети, дим, (Рес.) vide сједити. Poe ~ 4 
Седеф“, т. ме Perlmutfer, testa сбпт 

сћае margaritiferae. i 

Седефлија*, f. пушка нашарана ce- i 
· дефом: | 

„Седефлију пушну загрлио — í 
Седин, Ha, HO, (Рес. и Срем.) vide 1 

сједин. 7 | 

Седити „им, (Срем.) vide сиједити. Мајне глю: 
Седити „им, (Срем.) vide еједипти.(4 сине 
бе" п. рад баеп, impositio y y 

sellae. | 
Седлар, та, бег (Ба ег, sellarius. Г 
Седларев, ва, во, | реб Саше, sel- | 
Седларов, ва, во, | larii. 1 
Седлати, ам, у: шаре fatteln, sterno T 
Eoman 3 A 

Седлица, f. само у овој загонешки : | 
Туре иде гредицом, заврглосе сед- 
лицом? (пуж). | 

Седло, п, ү! Sattel, sella. 
Седмак, m. т) der Giebner (Münze), 

moneta septenaria. 2) ein Pferd von 7 
Ѕабтеп, equus septenis. . 

Седмакиња, f. Gtute yon fieben айз 
геп, equa septennis. 

Седмерица, f. уде седморица ie 
Седмеро, n. vide седморо. Пи 077 
Седми, ч, мо, Der ficbente, septimus. . 
Седмина, f. 1) das Giebentheil, pars 

septima. 2) 2113061 Yon fieben, septem, 
Седмица, f. з) die Gieben (Rarte), sep- 

tenarius. 2) die Gieben (Заб), nume 
rus septenarius: не може ми изићи 
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Я .^ 2» м. 8 оха 

' седмица (кад запости, HAN почине 
једнау IWR 7 уторнић). . 

села МФА ери; sep- 
„tipes: раче седмокраче (говорила 
жаба раһу,“ка e совали) ! 

Седморица, f. Xngahl von ебеп, septem- 
Седморо, 214451 оси fieben, septem. 
Седморострук , ва, ко, Пебепјаф, 

septiplex? "Жз... * 

Седница, f, (Рес. и Срем.) vi 
ница. 

Седнути, нем, vide сести 
Сеђење, n, (Срем.) vide сије > 
Сезање, n. Qangen (паф etwas), exjênsio 

manus, 

Сезатисе ; ссвемсе, v.r.impf. langen 
extendo manum. 

Cens *, т. der Stallfneġt, servus sta- 
¬ bularius. 
Сеисана“, f. das Bagagepferd, Pads 

pferd, equus sarcinarius. 
Сеја, f. hyj) 

~ 

Сејање ; (т) vide сијање. 
Сејати, jev (РесЖи Срех yide спјати. 

Сеин ‚ на, бо; Dêr + Soforis. 
Сејмениц“, m. der Sejmen , militis 

turcici genus. 

сјед- . 

Сејменски, һа, ко, т) ©ејтеп:, certi 
01111115 turcici. 2) adv. mie ein Sejmen, 
mote sejmeni. 

Сека, f. hyp. v. cecmpa. > 
Секана, f. Хгаџеппате, nomen feminae. 
Секин, на, по, Der cera, soro pe, / 

Секира, f. (Рес.) vide сера Л 4.. 
Секирстина, f. augri. №. секира&/Ёсгә<‹ 
Сеһирица, f. dim. 9. секира. > ве 
Секприт, на, но, (Рес.) угде/сје 
Сећуна , f. (ст.) vide ceras т>, 
Секулићи, m. pl. (Рес. и Ср 

сјевутићи. 
Севуцала, само у овој поскочици (418 

Reim); 
„Ој ти секо секуцала! 
„Јеси ли се j Haaa? 

Селак , m. 9Лаппёпате, nomen viri. 
Селам“, т. der пи фе Gruğ, рах!: 
„Како дође Облачићу Раде, 
„Тако Турком Турски селам даде — 

Селе! Сфрећег, soror! сї. брале, мале: 
„Братац сестру с нова града зове: 
„Ајде селе, оседлај ми коња — 
Селен, m. fremde Qiebftógel, ligusticum 

levisticum Linn, 

Селити, им, v. impf. wegfiedeln, transfero, 
Селитисе, имсе, ¥. r. impf. fiedeln, 

commigro. 

Селйште, n. Orf, wo ebevor еіп Dorf 
астрејеп , locus olim habitatus : 
„Коренита! село и ти ли си? 
„Да nm није руде од лонаца, 
„Испод кућа чести воденица, 
„He 9’ се звала село, већ селиште. 

Сел _ Ce» 756 

Село, п, даб Dorf, pagas. У Србији. 
су велика села, воја имају око »00 
кућа, а има села и од +5 кућа; али 
и највише има од 30 до бо кућа. 
По брдовитим мјестима тако су 
куће раздалеко, да је село од 40 Ky- 
ha веће од Беча,н. п. у једном no- 
току стоје неколике куће, па OH- 

‚ да (emmo по cama, или чишав 
сат далеко) у другом неколике и 
тп. д. па се све зове једно село (до- 
улегоБ његова земља држи, које се 
рло добро зна; шако људи из два 
ела могу бити комшије). А по рав- 

ни (као н. п. по Мачви и по Bpa- 
ничеву) доста су честе куће по 
телима, али опет нијесу у реду, 

као н. п. по Сријему и овуда по 
Њемачкој, него растркане (као и 
по варошима по Турској) по пољу. 
„Онамо сечовек може преселити из 
једнога села у друго кад му драго: 
нити му се треба јавити ономе 
спаији из чијега села полази, ни 
ономе у чије долази; вућу своју 
може продати, или раскопати, 
а вотњане и винограде може дола- 
зити ше брати сване године, а 
спанји даваши десето; а у оном 
селу Бе долази, може начинити ку- 
ћу на пустој земљи ђе му драго, 
и себи крчити њиве и ливаде, и 
садити вотњаке и винограде, KO- 
лико му драго. Кад спанја дође у 

‚ село да купи главницу, и стане из 
шефтера зваши све сељаке редом 
по имену, онда му сељаци кажу: 

„maj се оселио ,” или: „овај се до- 
селио.” По равни, особито по ro- 
лешним мјестима, врло су куће 
pese: понајвише покривене су кро- 
вином, или лубом; али по брдови- 
шим мјестима има кућа врло ли- 
јепије и тврдије: млоге су подзи- 
дане каменом, а понајвише су по- 
кривене даском (шиндром); соба 
нема свуда, него се зими понајви+ 
ше грију код ватре, а спавају по 
вајашима (cf. клијеш), и онако у 
кући; димњака нема готово нигђе 
по селима (осим у Мачви поред Са- 
ве, и у Браничеву ђешто око Ду- 
нава, и на Влашким земуницама), 
зашо се кашто пуши у ђекојим 
кућама, да оће очи да испадну од 
дима. У Србији нигђе нема Турака 
да сједе по селима , него сами 
Србљи, а Турци ло варошима; а 
BSA има Ty OKA ree 
села. 

Селски, ка, ко, (ст.) vide сеоски. 
Сељак, m. 1) der див дет nämlihen 
Рука ift, ejusdem gi” ; 
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Сељакуша, f. ме Bäuerin, rustica. 
Селанин, m. vide сељак. 
Сељбнка, f з) die aug Dem nämlihen 

Dorfe ift, femina ejusdem pagi. 2) тац: 
enname, ‚о feminae. 

| Семберија, f . сіп Theil Der Зворничка 
| тата, am linfen Ufer der Drina: 
| _ „Баловиту Дрину пребродише, 

„Малнишесе- пусте Семберије — 
ии ка, ко, 9. Семберија. 
Семе, ме (Рес. и Срем.) vide 

сјеме И шл. =» 
Семёнка, f, (Рес, и Срем. vde cje- 

менка әр. | 
Семењан, ем) -vide се 

мењаћ РДС 1 
Семењача, а vide сје- 

мењача 
Сён, ш. 1) оно ава: ‚ што зарин ње- 

му стоји паприца (у во, 
о). (Вес. и Срем.) vide сјен 

Сенатор, m. (у Сријему, у Bam. и у 
Кн.) der Senator, Rafhsherr, senator. 

tefl синато 
Сенатпоров, Ба, во, Lo Genators, se- 

пајог15. ' 

Сенаторски, ва, ко, 1) Сепабогв:, 
зепађоттив. 2)аду. ни зе toric. 

"Сенина, f. augm. 7. Hin 
Сенича, f. (Рес. и Срем.) vide% јемица. 
Сеница, f. (Рес. и Срем.) ) vide an 
Сеничић 2: „у. (Вес. и Срем.) 

vide сјеничић, 20 
Сеничји, sa, че ‚И тоа, vide 

Сенва, {. (Рес. и С pem.) vide сјенка. 
Cĉno, n. (Pec. и Свен vide сие 
ниг ‚ та. vide завичау 
Сёнта , f. варош у Бачкој. Пронбпбао, 

као Т урски пар на Сенти. 
Сентандрија, f. Әг. Andre (bei Ofen), 

colonia Ser borum St, Andreae. C en m- 
андринац (нца) ‚ човек из Ceum- 
андрије. Сентандријски(Сент- 
андријнски), ка, ко, von Сентан- 
дрија. 

Сенце, n. dim, 9. сено, 

еге 

Сењ, m. die Старе Zeng, Segnia. Ce- 
` анин, човек из Cera. Сењанва, 

жена, или ђевојка из Сења. Сењ- 
"сви, ва, ко, yon Сењ: 

° „Ceann се у лор подигвули — 

„О Јуриша Сењски барјавшаре — 
Сеоба, f. die Siedlung, Жибеиид, 

migratio , translatio. 
Сеоски, ка, ко, 1) Dorf- , pagi. 2) ady. 

wie im Dorie, rustice. 
Сеоце, п. dim. у, село. 
Сспет *, та. vide Romapa taw € й 
Сєпетина, f. апт. №. сепеш, 

Селешив, m, dirii Y. сепел; 

А: 
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Спаја, f. ме Gerberëufe Der Kirfġner, 
vas pellionum. 

Сера, f. (Pec. и Срем) vide їр 
Сератли}а * ‚ m, vide крајишвик 
„Сератлије добре коње ране — 
Сератлијнскт, ка, ко,) vide крајеш- 
берашаи]скй ка, бк. нички. 
Серашћер; т. рег Gerastier (Бот: 

mendant), ae cf. поглавица: 
„И пред војском до два серашћера = 
Сердар, m. Der. Serdar . (Grofprofof , 

Generalgewattige ; vindex: criminum 
militarium generalis. Y Срби и y 
Босни (по варошима) сердари za- 
пворају Турке, као муселими риш- 
лане. 

C RA RER, ва, BO, { 028 Serdar, ser- 
Сердаров, ва, Бо, f dari. 
Сердарски ; ка, ко, 1) Сбетђак:, ser- 

dari. 2) аду; wie ein Gerdar, more 
serdari. 

Сёривуна, т, Серивуна је био л 
што се приповиједа) некакав по- 
ховар; кад и Млатишума. 

Сермија *, f. Das Bermögen, facultates, 
cf. имање. 

Серница, f. (sensu proprio) der 216116, 
latrina. 

Серсан*, m, Daê дрбееђеа {фит агпа= 
menta equi. сї. тавум 

Серџада *, f. eine Art feiner бибер 
фе, віка gents. 

Сссти (говорисе и седнутши), седем, 
и седнем, (Рес. и Срем.) vide сјести. 

Сестра, f. die Сфећег, ѕогог, 
Сестрење, n. dag © пе, appella- 

tio sororis ngm е. 

есшримити „ИМ ,/улде сестрити. 
Сестримљењ „п. vide сестрење. 

Сестрин, на, но, der Сефрејје:, so- 
Toris. 

Сестришт, им, у. impf. Shwefter nens 
nen, fdhmwiftern, sororem appello. 

Сестрић, та. der Сфејетјођи, soro- 
ris lius. : 

* Сестрица, f. dim. $. сестра. 
Сестричина. f. } die Shmwetertodter, 
Сестрична, f. filia sororis. - 
Сетитшисе, им Рес. и Срем.) vide 
сјешитисе. ут 

Cpe; vide суе Сећање, 
hame VEITI Ieeh A 

a ы ы у (ес. и Срем.) vide 
TS EES > 

Cehu, сечем, A 
Сећисе, AA рес д и Срем.) n 

cjefnce.s4 ~ 
Сефте“, 74 е уйе етан! 208 
Rj tangs А "афо ет ес {еіп Gemolb 
aufactbar, tes prima vendita: данас 
нијесам учинио HH сефглета. 2) jes 

> 
ес. и К рыша сй j сеч 

мн чет 

„Ж 

ы; 

e تاد 

 , зз с=тتلال
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Der andre сте Фебсанф von einer Sas 
фе, usus rei primus. 

Сефтеџија *, m. die erte Мипобђаје, 
primus emtor, 

Сёпавац, вца, (Pec. M.) yide 
CHRENY „27 

 - со и и. Орен үа с]еا و
позиве 2 

Сепање, (Pecs и С ём.) уде cje- 
пањеа „> көп f), yide 

Сецати, 28, кан y > уде ri 
а ан 

Сеткі йїт.%@. сепање - 
реса; ам, dim. y. cegar. < 
Cesa, f. (Pec, и Срем.) vide сјеча. 
Сечива, u. pl. (бес. и С ем.) vide сје~ 
чива 2, 

[Pos „5 Ср му). шд ©) Сечиви 

рей.) vide сјечи- 

> 
чивица.е 

Се чимице, Г, CP 
міце,4 

Сибињ, т. Hermánnftadt, Cibinium, 
Сибињанин, т. н. п. Јанко, von Hers 

тапићадг, Cibiniensis. 
Сибгљеки (Сибињески), ка, ко, Hers 

тапайадїет, Cibiniensis : 
„Да ти да Бог, Сибињска војводо ! 
„Да добијеш Hapa на Косову — 

Са iB, Ба, во, grau, canus, 

Сивац, EHA, т. 1) сив коњ, Der Grans 
fhimmel, equus canus. 2) прође си- 
вац Крушевац, бав ift vorbei! 

Сивоња, ш. сив во, ein grauer ОФф8, 
bos canus. 

Сивоњин, на, HO, Òe сивоња, bovis 
cani. | 

Сивуља, f. сива крава, graue Kuh, 
bas cana. VACCA 

Сивуљин, на, но, Det сивуља, vaccae 
сапае. д | 

Сгвчев, ва, во, Òe сивап, equi cani. 
Сига, f. der SalEfinter, stalactites. 

Сигуран, рна, но, (у С Іријему, у Бачк. 
и у Бан.) {1)ес, securus. cf. поуздан, 
јамачно. 

Ф, ааа f. Die ©iberbeif, securitas. 
се ти, суедим ‚(Ертт.) vide сједити. 
Сујање, п. (Ери) 1) da Gåen, semi- 

natio, 2) das Gieben, cribratio. 
Сијање , „п. dag Glänzen , fulgor. 
Сијасепт*, m. Ungelegenheit, molestia. 

cf, биједа, напаст, * 
Спјати, jem, у. impf. (Epy) з) fäen, 

sero. 2) fi fieben , cribro. 
Сијати, ја, У. ө а н. п. сунце, gläns 

şen, leudten, fulgeo. 
Сијатисе, амсе, у. r. impf. fhimmérn, 

исо, 

Сијсрање, п. (Ерп,) баё Фемфеси (des 
Bikes), micatio. 

Сијсватп, ам, у, impf. (Ёрц.) а) [еиф» 
ten (vom Blige), micat. 2) сијева y Ho- 

ү 

Сиј - Сил . 360. 

зи, е8 се ће midh im ufe, torquetur 
DR pes, saevit (2). 

Сијевнути, нем, у. pf. (Epp) 1) leuh 
ten, ешісо. 2) reien, torqueo. | 

Сијед (сотр. сјеђа), да, до, (Ерп.), 
атап, canus. 2 

Спједити, им, vide сијеђети 2: 
Спјебење, n. (Ерц.) раб Ora беп, 

сапе$сепїїа. 

Сијеђеши, једим, у. impf. (Ерп.) ers 
rauen, сапезсо, 

Спјело „ n. (Ерп.) die. Сб бдеје фајЕ, 
Befud ‚ апу1810 , consessus, 

Сщено, п. (Ерт). 1) daS беи, foenum. 
2) ein Heufhober, meta foeni. _ 

`Си}енце`, n. dim. е сијено; 
E рва, (Ерп.) Name einer 

Hirfeari j КЫ. indicum > 
јери, f. pl. (Epu) Die Spiegelfehterey, 
Фаїфепіріе[есер, praestigiae. 

Сика, fe hyp. 9. сиса. 
Сиваљ, m. clithoris. | 
Сіікира, f. (Срем.) vide секира. БУ? у 
Сикирстина, f. augm. 9. сикира ‚| 
Сикирић скела, f. ame einer Uebers 

fuhr über Die Drina , bei Соко, no- 
men trajectus. ALl 

Синирица, f. dim. 9. ы 
C икирни, a, но (Сре ide єје- 
кирни í ко 

Сила, 1) Die Bemal vis. 2) die Macht, 
potentia. Сила Бога не моли; Сила 
отме земљу и градове ; или је сила, | 
или драга воља ? силом иде, силом 
једе; Силом прди, а рђом смрди 
(oder : од силе прди, а од phe cmp- 
ди); силе ше убиле! (у Сријему ну 
Банк). 3) аду. сила пуша, febr oft, 
saepissime ; сила Божја! febr vieL mis 
rum quantum ; сила сам изгубио, CH- 
ла je изгубио и ш. д. 

Силажёње, n. Daê Herabaehen, descendo. 
Силазити, им, ү. impf. þerabfteigen, 

descendo. 
Силај“, m. Art Waffenfhärpe, zona 

armis condendis. 
Силан, силна, HO, 1) gewaltig, тад» 

на, potens, 2) febr viel, ingens: сил“ 
но благо задобише ; силни људи. 

Силембе *, беша, u. Der ем етен 
ат Reitpferde , lorum in equi рте, 

Силенӣ, на, но, (ст.) уде силан. 
„ја с' не бојим цара силенога — . 
Силеци]а, та. дес Gewaltthäter, homo 

violentus, 
Силитисе , имсе, v. r, impf. gewaltig 

werden, polleo, 'ргаероҢео. 
Силне“, Herma, n. vide Ahn 
Спловање, n, die Gemaltthätigteit, Roth =. 
диф, vis illata virgini. 

Силовати, лујем, v. impf. u. pf. (бе 
walt anthun, violo. 
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Сима a, эбе gil: муў. Ж. 

"Сими 0 vay (паалаверја, pi- 
ке # 25 à 

Сили ни ga, Fae ДУДА en, des 
| Симиција, ‘taberna p istorig, ZE 1 e Feau 
| Deg Симипиуа, йхот ріод.‘ 
Симка, f. тане пайе, nomen feminae. 
Симо, m. (Ери. hyp v. бимеун. 
Сїмша, m. hyp >. Симеўи 

| Câu, m. der Сор, filius. 
"Синан, н ш, (502. синко! мој CHH- 

ко!) hyp. у. син. ` 
" Синатор, m. (доље преко Мораве) der 

Unterënes (Senator), pro Кпеѕо : камо 
синатор, нека донесе кома сена 

|| Синаторов, ва, во, ред синатор, pro- 
knesi. 

| Canâmoperi, ва, ко, 1) Ginators-, pro- 
knesorum. 2) adv. wie ein ©іпаѓог, mo- 

E те oknesi. 
Синђа. f. ўтапеппате, nomen feminae. 
йнија | Der (niedere) (Среце ф, men- 
sa. cf. софра, трпеза, сто, асшал. 

Си па. f. dim. $. синија. 

Синети, UM, у. impf. gum Sopu ans 
мета си, adopto. 

Сйнов, за во, de$ ©ођиё, filii. 
Синовац, ца, m, deg Bruders í Боби, 

fratris 1,15. Ў 
Синовиц. А #тиўегдгоф!ег, fratris fia 

На. 
Синовитлн, на, но, Der синовија, fra- 

tris Сео, | | 
Малесгти, ља, De, der Сбђие, filio- 

тий). 

Ко 5 ва, во, 0е$ синовац, fratris 
E п. 

"Синошњи (синоћни), ња, ње, ооп ges 
fern Maht, Че kestaa vespera. 

"Синошњица (синоћница), f. m. ]. вода, 
Wafjer von geftern Abendg, aqua hs- 
sterna : | 

_ „А швоја би мајка | л 
Синошњицу пила = 

Син ` Сир 762 

Синоћ 
Синоћве 

Спноћница, f vide синотњица/“ 
Синуши, нем, у. pf. егдідп са, исо, 

effulgeo. 

Синчиһ, m. dim. $. син, 2 
Синпер *, m. vide ланац ве 
Синџирић, m. dim. 9, синир. ^2 

. Синџирли зрно, n. die Rertentugel, g ло - 
bus catena iunctus globo : 

»Синцирли га зрна ударила — 

Сињење, п. die Жипађие ап Sofre 
га, adoptio. 

Спњи, ma, ње, дтанпф, blau, соеги- 
leas : кукавица, море, гром (пуче 
као сии гром). 

Сипёње, n. DaS Shütten, Gtreuen, Gie- 
беп, fusio, sparsio. 

Сппати, ам (и сипљем), у. impf. fits 
(еп , зратво , fundo. 

Сипиши, пи, у. impf. н, п. киша, fein 
regnen, nebeln (је, Nebelreifen) , 
pluit 1еп1з51те, ; 

'Сиплаив, ва, во, оо аѕіћша- 
Сипљив, ва, Б ticus 
Сипња, f. Бад та, die Gngbriftigs 
Веі, asthma, angustia spiritus, 

Сир, ш. der Käfe, caseus, 
Ciipaaa, f. eine blaue Сфпив gur би 

faffung Der Banernröde, funiculi genus. 
Спрадити, им, ү. impf. mit сирада 

verbrûmen , praetexo. 
Спрађсње, п. Daê Berbrämen mit cypa- 

да, praetextio, 

Спрац, рца, т. з) ein бар Rafe, for- 
"ma casei, caseus. 2) сиран воска, лоја, 
forma ut саѕеі. , 

Сирење, n le 2), дав, Жајси, coagulatio. 
2) (по неним мјестима, као н. п, по 
Ваљевској nanju) vide сир. 3) das tråz 
ge Arbeiten, labor piger. 4) кавво je 
шо сирее? drar haft) was ift dasz 
uid féi est hoc? 

Сприти Хим, у. impf. з) fåfen, ди Rafe 
тафеби); ‚`доара]о. 2) langfam und fråge 
arbeiten, шта mu cnpnul? quid ces- . 
Siop 

Сириште , n. bag Käfelab, Der бабта 
деп, coagulum 

Сирнй, на, H 
ајег, сав 

Сирњаја, f. 
Сиров, ва, во, 

п. дрро, "месо. 
Сировина, f. {гї{феё Holz, ligna viri- 

dia, Gada. 

Сировипа, ї. ein Gilg {гї{фед Holz „ 

lignum recens. 
Спрсма, та. бес Arme, pauper; miser. 
Сиромаш, f. (coll.) Die Armen, paupes 
тс 

. неђеља, каца, 

Өе ае рујница, 
109, frij, crudus, н. 

а Па а } geftern Abends, herj SDE. | 2 

Синоћиг f, vide сиҥйшьъи. 
у | | 
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Сироматак, шка, т. dim, Y, снрома, 
Сиромашан , uma, но, arm, pauper. 
Спрбмашица, f. eine Arme, pauper. 

Сирдмашкӣ, ка, KO, 1) der Armen, 
pauperum. 2) аду. агт, misere. 

Сирдмаштво, n. Die Armuth, pauper- 
tasha. „> 

Спрдта, f- 01е айе, orbatus parente., 
Сирдшн, та. Ме Waife (auh yon Thies E 

ren) , orbus, 
Сиротан, тна, но, vermaifet ,. orbus. 
Сиротанов, Ба, BO, Des сиротан, orbi. 

Спротиња, f. 1) die Armuth, Daê Elend, 
miseria : 

„Сиротињо! и селу си тешка, 
„А камо ли кући у којој си! oder” 
„Сирбшињо, и селу си тешка, 
„А камо ли мени спромау! 
2) Die Armen, miseri: 

„Ал“ је рада сиротиња раја — 
Сиротањскі, ка, ко, 1) der сироти- 

ња, miserorum, 2) аду. wie die drs 
men, miserorum more. 

Сиротипа, f. dim; №. сирота. 
Спротовање, п. раб сирошаг feyn, or- 

bitas, 

Спротовати, тујем, 
fenn, orbus sum. 

Спрочад, f, (coll.) Die Waifen, orbi, or- 
phani. | 

Сир че, чета, n. daê Waislein, orbus. 
Сгрће *, n. der Cffig, acetum. cf. о- 

gam. , 
Сирћетпти, им, у, impf. mit та 

müren, fäuern, aceto сопфо, 

Сиркећс ње, n, Daê Säuern mit 614, 
adfusio aceti. 

Спрчић, m. dim. 9. сирац. 
Сиса, f. ме Beuf Додигих $ 
Сисак, ска, m. Û vide. носап. #) Ba- 
рош y Рватској, Sifecf , Siscia. 

Сисање, р. Daê Gaugen, suctas. 
Єлрапїй., ам (и сишем), у. impf. 17 

деп А sugo. 

Сисстина, f. au gm. $. спао А => 2 

Сисица, f. dim. y. сиса. 

Сисурина, f. vide спор E ари 
Сит, ша, mo, fatt, satur, КЕТ. AR 

ну не разбира. 
Сита, f. 1) scirpus palustris Linn. 2) 

eine Art Honig, mel sponte fluens, 
Стан, Ha, но, lein, minutus, (Eleins 

Рӧгпід, fein) cuman бисер; ситна 
со, риба, ega; ситно брашно; 
ситни новци и т. д. 

Ситка, f. Daê Sieb, cribrum. cf. сито, 
Ситниж, та. (собу Die Kleinigleiten, 

quisquiliae (auh von Kindern). 
Ситнина, f. Die Kleinigteiten, scruta. 
Сїптииши, им, у, impf. век Лисе, mi- 

пио, 

Ситница, f, r) Die Baldfirfde , cerasus 

v. impf. Waife 

ДУ, 

(йегет r Варни 
С вето на 
(сата, за moe 2 љт, 
9 ефе, ЧЕ 24, 

E ‚2 "у 

Суз рату pelt А 

E OE 
6922 гле с аа 

5% 
уи 

У ni g 
Ci amu EFR) ‚Ж. егете, А 

С) Kf af уе erin Jaj fpr. 4. 
прев T 

Сјеҝед ane мр Jessa 
- pA ЈУ; 2 
С аф 14 4? є 

Сјеве oril) сва о. ~ 
ибгоје; к 

у граду, 

Cjé да РД Fa E рды, У 

ки: 4 бр. ар 
цар а м Ё не да? (ов- 
ua у тору, вурјак и пас). 

Сједало, n. (Ерц.) мјесто Бе сједају 
кокоши, Det нуле Sdlafott, sedes 
ва папа. 

Сједање, n. (Ерп 1) Daê Niederfegen » 
consessio. з) Вав Gigen der Hühner 

сац der Õteige, sessio gallinarum, 
Сједати, ам, у. impf. (Ерц.) 1) fi fes 

gen, consideo. 2) (ih {ф!а[еи fegen (vor 
Hühneérn), cousideo. 

Сједин, на, но, cf. сједа. 
Сједити, им, у. impf. (Ерц.) 1) (еп, 

sedeo. 2) monen, habito, sedeo. еа 
Сједница, f. (Ерпц.) das Сет, 5510 : 
прођисе сједнице; нема og . зани. 
це ништа. 

Сједнути, нем, vide сјести., К | 
СјеБење, и. (Ерп.) 045 ©ібеп sessie- 
Сјекира, f. (Ерц.) dag Beil, securis., 

# Сјекирстина, f. augm. Y: С kaat ў 
Сјскирица, f дир. 9, сјек' 8 
Суёкирнї, на, но, (Ёрц.) » ‚й. држа« 

лица, уши, Haden, 216 ^а, Se- 
curis. 

Сјскулшћи, m. pl. (Ерп.) cab у овој 
загонетви: Сјекушићи сије у, BYKO- 
nuha вуку, сам байа превргћа (cje- 
кушићи су зуби, а бабе jesi, дане 
гө не знам шта су вуноршећн();. : 

Сјеме, мена, п. (Еріу.) бег Game, se- 
mel. 

Сјемсика, f. (Epu.) ein Samentorn, gra- 
num semen, н. п, од бундеве, OF | 
шикБе, од лубенице, од ашье, од 

краставца, од јабуке, од крушке 

и п. ДУ / 
Сјемењак, m. (Epu.) dag Stüd Daê вит | 
Samen jurüdbehalten wird, semen. 

„шг е eke nyt ‚= сој 

уд ом Я [P 

RN 

» 

* 

~ 
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| 
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| жЖјеничић (сјеничић), m 

| 

Cj шала; f. (Ерп.) das 26 gum 
Gamen (ооп трет еш; se- 
men. 

Сјен, m. (Ерп.) der бина, ишга, 
Клонимсе и његова сјена. 

Сјенина, fxaugm. Y. сијено. 
Cjennga, f. (Ерц.) з) еїпеє Wreife, parus. 

2) о у Сшароме Baay, 
Сјеница, f. (Ери.) die Gaube, umbracu- 

Jura, casa frondea. ~ 
Сјеничанин, та. човен из Сјенице. Сје- 
нич, ка, ко, ол Сјеница. 

т. (Ерп.) еў ү june 
ае Meife, pullus pari. 

Сјеничја, uja, чје, (Ерп.) Mieifen:, pa- 
ri еї parorum. 

Сјенички, ка, ко, ооп Сјеница. 
„Сјенка, f ( (Ерп.) vide сјем, ` 

| # Сјера, f. (Ерп.) даб Waffer, worin Wol 
Че gewafhen morden, М in qua lana 
abluta fuit, oi 

Сјестти (rodo исе ır jey с]едем 
(и TT (Ерц.) 1) fih fe- 
en, adsideo. э) бф КҮҮ јевеп (юри 

__ реп Өйрпеги), eo cubitum idg gallinis). 
` Сјетитисе , имсе, у. г. рї. (Epu.) (1ф 

erinnern, о A "о. 
Сјећање, п. (Ерц.) Daê Grinnern, re- 

miniscentia. 
Сјећаписе, амсе, у. г. паре. (Ерт.) {i 

erinnern , И 
Сјећи, сијечем, v.impf. (Ерп.) 1) bauer, 

fhneiden, seco. 2) воденипу, И 
сотрппво, 

Сјећисе , сијечемсе, у. r. impf. (Ерп.) 
{10 {фЇайёп, pugno: 
„Па се бише и сјекоше с Турци — 

| | Сјецавац, вца, m. (Ерп,) m. ј. купус, 
а Стане, olus dissectum, 

· Сјецалица, f. (Ерп.) eine Árt effet, 
un Sled, Gemüfe flet gu haden, 
cultri genus. 

Сјецање, n. (Ерп.) баё auen, Schnei- 
den, scissio, sectio, 

| Сјецати, ам; у. impf. (Ерђ.) и. п. ы 

пус, hauen, fOneiden, disseco, 
„Сјецкање, n. dim. №. сјецање. 
Сјецвати , ам, dim. Y. сјепгти. 
Сјеча, f. (Ери) абаеђанепе ресе als 
YBinterfutter, frondes desectae pro pa- 

bulo hiherno : 

Эт Orf). 

_С]ечива, n. pl. (Ерц.) @фпее: а 
mente, instrumenta зестогта, 

"Сјечтвица, f. (Ерп.) оно гвожђе, mmo се 
њим сијече воденица, Der Meigel zum 
Dehbauen Deg; iublteins , scalprum, 

Сје чимице, аду. (Ерп.) mit der Офпе 
ђе, secundum aciem. 

Ciy mpa, (Ерп.) morgen, cras. 
8C; }|ушрадан, (Ерц.) Den Tag darauf, po- 
ridi (је. le lendemain). . 

E А 

осшале козе на oeur, 

Сју Ски. 6 

Сјутрашњи, ња, ње, (Epir) morgend, 
crašlinus. 

Сјутредан, vide сјушрадам. 
Скадар, дра, та. futari, Scodra. 
Скаддрва, f f. 1) жена из Скадра. з) 3:6 

Nepe ипо Traube, vitis genus 

Скадарг ки, ка, ко, VON Скадар. 
Скалранин, ш. човен из Скадра. 

Сказаљка, А Der Zeiger ап der Lr, ine 
dex hor ologi, gnomon. ^ 

Скававап, вца, m. Die Heufhrede locusta. 
Csanorgna,- f, der Odloftiegél, орех 

Serae.e. 

Сваналїйитте, п, Orf, 00 gefprungen 
Tvordenp locus ubi olim saltatum est : 
Милошево свавалиште (у Јадру ни- 
же Гњиле), 

Скакање, п. 1) daS Сргіпдеп, занано. 2) 
205 © sigen, preti augmentum. 

‚Свакаши, ayem, у. impf. а) fpringen, salto. 
в) н. п. цијена, вино, fteigen, cresco. 

Скакач, ш. der qute Срмпдег, saltor. ` 
Сһакушање, п. dim. Y: скакање. 
Скакутати, ућем, dim. 9, скакаши, 
Скамија, f. (у Сријему, у Baus. и у Бан.). 
(lat. scamnum) die Banë in der Sdu- 
fe, cf. Kayna. 

Сввасаши, им, V. pf. Вејецфеби, hume- 
cto : подај му јабуку, нека скваси 
уста. 

Скела * 
дег Шш; trajectus. 2) das Са 
ам! dem man überfåhrt, navis qua tra- 
jicio. 5).скеле, 648 Baugerüft. 

Скеларина , f. Das Ueberfabrfge!d , daS 
бирео, паща, 

Скёлеција *, m, Det Fåhrmann, porti- 
tor, : 

Скёлешијан на, но, Des бађттаппез, 
рог ог)5. 

Скелец ниски, ка „ко ја) $абттаппё+:, 
Свелеџијски,. ва, но: | рог огл5. 

2) аду. wie ein бађстапп, more por- 
titoris. | 

Скерлет * , ш. der Sharla, сосешт, 
исосетошт. 

Скерлетан, шна, IIHO, Yon ©фагтаф, 
соссїпепв, coccinus : 

| „Огрнули скерлешне бињише — 
Скидање, n, das Abnehmen, demtio. 
СВА > ам, у. impf. ђегабпебтеп, 

pa О. 

“Сийка, f а ©гереп der бисте, 
забт clamor. 

Скикнути, нем, у. pf. ан{{фгеуеп ( (vom 
Sdhweine), clamorem бойо, 

Скинуши, нем, у. pf. eta BRD 
дето. 

Скитање, · 043 Um5erffreihen, die 
Qand ae Они vagatio, 

Скитатисе, амсе (и свићемсе), ү. r 
їшрї, дешпе еп, үарог. 

1) die Ueberfaþrt, der Ore 
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"Свлонит , та, 

ва ви н” со ваља a ое == = се Р, 
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Свитач , m. Der Qandftreiher, erro. 
Сһитачица, f. Ме Randfireiherin, уа» 

. ga, errans. > 

Свишачки, ка, ко, 1) Qandfireiders, 
егго шз. 2) аду. wie ein Bagabund, er- 
TORIS оге, 

Скишница fe vide свишач. 
Скишња, f. раФ Оеруптефен, vagatio. 
Скичање, п. $аё Офгеђеп des @фюеїп$, 

Suis clamor. 

Свичати, чим, у. impf. fhreyen wie 
ein С бре, clamo (de зцеј/ 

Свлад, ш. х 3 $ ж 
Складња, Et vide kaagman Р 
Свлањање, n. 1) das Зиѓаттеи;іереп, 

contractio. 2) Daê Bewegen ји etwas, 
permotio. 

Склањати, ам, у. impf. 1) beugen, Пе- 
cto. 2) bewegen, permoveo. 5) zufam= 
menğiefen , contraho. 

Склапање, n. $а8 Zufammenfügen, con- | 
јчосіо. 

Склапаши, ам, у. impf. заптепій: 
gegn, сопзего, 

Свлатисе , скољемсе, у. г. pf. raufen, 
гіхагі. 

Скленица, f. Das Зипба[а8, poculum 
vitreum, 

Склибитисе, имсе, v. r. impf. grin- 
fend lachen, rideo ringens. 

Склибљење, п. dag Grinfen, rictio rie 
deutis. 

Склизак, ска, KO, 
Свлитисе , уй 

УН ri а, labricus. 
&лишисе. 

дал abgeles 
qen, devius. 

Свлонити , ‘HM, у. pf. 1) beugen, Пе- 
cto. 2) кога на што, bewegen, регшс- 
veo, 5) armen ереп, contraho. 

Склдп, m. Der Зијаштешоћ mehrerer 
Berge, concursus montium , commis- 
sura, 

Склопиши, им, у. рї. pufammenfügen , 
committo, 

gis опнице, f. pl. двије кашике (посна 
г мрена), које се склопе једна у 
ЖАП гу и носе се о појасу, das Paar 
Rei fe lôffel, cochlearium par. 

Скоба, f, die Klammer (im IBI 
fibula, retinaculum, |, 

Скобити, им, vide срести 
Скобитисе, имсе, , Уе ресін 
Скобла, f, vide скоба. 

Сковати, кујем , у. pf. рн, 208 
Сковчавање , п. че Зијапитепђа [а , 
сопбћћија о, 

Сковчавати, ам, у. impf.} Ба{е[п, fi- 
Сковчати, ам, у. pf. bulo, 
Скозан, зиа, HO, trädtia (von der Bies 

де), praeg guans (capra). 
Скок, m. 1) der Sprung, saltus. Ја оком, 

а он АРБАН, er fieht mirs an den Aus 

GIL a margine. 

Ско Crp- 268. 

gen ab. 2) der Jall (im Miglban), са-. 
sus адоае. /2 +“ У 

Скбкнуши М/ф. Y. скочити. Б 
Скоковац / гца fm. Name eines W а (= 
Геста ев іл dem Bade Жеравија in 
Der Gegend Јадар; Dorfe Тршић, 

Сколиши, пм, у. рё, бијес me сколио! 
fhilt man den Hund (dağ іф die Wut N, 
rabiem tibi! 

Скомрачење, п. dag Kargen, Filzen, 
tenacitas.. | 

Скомрачиши, им, ү. р; Реп, Fars 
дёп, tenax sum, 

Crònak, пка, m. eine durh Haden 
abgenügte Haue, ligo usu corruptus. 

Скопашисе, пасе, у. r. pf. н, п. мо-. 
шика, dure Haden fich abnügen, tos 
diendo corrumpor. 

Скопљак, M. човек из. Скопља. 
Скопље, n. 1) (Зе) іп`Хасеропіси. 

2) у Epner THB т. 
Скопчавање* е ск ање. 
Сһопчаваши, ём, vide сковчаваши. 77 . 
Скопчати, ам, vide сковчати. мн 
ирег, e а, ье, п АУ in 

пирегиѕ, 

Саваи РАЈА vide око и. 
Скоро, u Manai, nuper, haud ita pri- 

dem; од скора. 
Скбросав, m. WMannsSname, nomen viri: 
Скоросава, f. $тацеппате, nomen fe- 

minae. 

Скорпија , f. Der ©Sforpion, scorpio, seor- 
pius. cf. јакреп. 

Скоруп, m. die Фађие, Поз lactis. 
Скот, т. 1) Daê 931гр, pecus, 2) пасји 
скоте! du Hundsraffe! canis ! 

Скотан, шна, но, {гафїїд (von Der 
Hündin, Dem бифје, und andern yers 
abteten Quadrupeden), praegaans, 

Скотина, f. augm. $. өй, E 
Скотеви, аду, viefifh , pecudis 9 
Скбчиши, им, v. pf. 1) fpringen, salio. 

2). fteigen, cresco. 

Слочић, m. ein ©ф о und Dorf am 
linîen Drina-Ufer, unterhalb Эвор- 

‚ник, nomen arcis et pagi. Сјај Боже 
и Бољићу, и нашему бегу на Скочи- 
ћу. cf. Божић. 

Спраја (0.1. с Rja) vom Nande е8, 

рајнӣ , на, но ,\Хап:, qui in margi- 
Скрајњи, ња, ње „Гле est. 
Сһраспти, им, v. pf. неће он mamo 

сокрасити, er wird dort nit lange 
Мебеп, nôn ibi manebit diu. 

Скврепути, нем, у. pf. fort, wegrüden, 
ашоусо, removeo. 

Скресавање, п. Daê Abäften frondium 
desectio. 

Скресавати, ам, у. impf, аратец, frone 
des; deseco. 



4% Сер Cry 
НСкрссати, ешем, ¥. Pf „1) дрво, Ме 

Я Zweige цеп» deei об ndes: поп- 

ни се на A дрво, ше гб скреши го- 
_ведрма, а МЕ SEA: сп, abs 
feuern Р A tek 

| пене Чфа еп, amotio. 
| temave ЖН Yy у. Amph, еден, 

тетоуео. 

|| Скривитци, ил М 
оппо, admit 

Снркнутисез ње у. г. pf Dunfel mers 
| Den (in einem neu Delaubten Walde), 

obscuror. 
| Свроб, m. eine Art dünnen Mehlmuges, 

puls farinacea, 

|НСкровиш , ma, то, егес, abgelegen; 
reconditus : 
У Крушевцу мјесту скровишоме — 
"Скројити, им, у. рї. зијфве еп (Dag 
| Kleid), seco (pannum ad formulam). 

крстити, им, у. pf н, п. руке, übers 
Kreuz legen, Чесизво. 

|Скврушкҥти, им, у. pf. зеттаПтен, coms 
minuo. 

'Сиршитш, им, у: pf. Вгефеп, frango: 
"Скршћавање, п. vide свршћање. 
Свршћавати, ам, vide снршћати, 
Скршћање, п, раз едеп пресрео, 

decussatio, 

СкршКаши, ам, у. impf. {бегуїрег® 
legen, decusso. 

Снръаши, ам, скръао, у. pf. Ётефеп, 
frango, H. п. нож, кола, врат, ногу. 

Скуваши, ам, у. pf. Foden, fieden, cos 
quo. 

Скувија, f. (ст.) 
„За калпаком од злата скувија 

„у скӯвци алем д драги камен А 

Свудити, им, V. pf. H. п. Бевојку, аб: 
tadeln, calumnior. 

Скунаторити, им, у. pf. leinmeife zu- 
fammendringen, minutim conquiro. 

Скуњитисе, име, у. г. pf: niederge 
{адеп werden, dejici, 2, 

Скуп, ш. јесу ли сви у скулу? решат: 
men, simul. 

Скуп (comp: скупљи), па, по, PRENE 
carus: 

Скупа, зијаттеп, una: сви скупа. 
Скулиши, им, у. рї, verfammeln, соро, 

congrego. 
Свупитисе, имсе, у, T pf. л) fih bers 

fammeln, convenio. 9) fid UOTE 
међеп, contrahi. 

Скувљање, п ‚ баё Berfammeln, con= 
gregatio. 

Скуплати, ам, у. impf. vepfanimeIn ; 
congrego. 

PLT yerbrehen, de- 

| 
| 

% 

verfammeln, сопагебог, 2) ) 19 ийат 
' шепиебеп, contrahi, 

€ EE аё Bofeitigen, auf Die, 

Сву Cia 258 

Скупоћа, f. Die Theurung, caritas (ans 
nonae). 

Скупсти, бем, у. impf. (у Eps.) ranz 4 
fen, rupfen, ОШ. * 

„Повиосе по коњу Богашу, _ 2“ 
„Од муке му зубма гриву скубе — 
Скушитина, f. Die Berfammliing , бер. 

Candtag, comitia, concilium. 
Скут, ш. Det Cam, ora, limb 2 
Скупати, ам; КЕ сакриши. Ф 
Ску паши, ам, у. рї. }1) обруч с каце, 

Скуцкати, ам, у. pf. ѓрегаб орен, de- 
cutio. 2) Pleinweife aufbringen, (н. п. 
20, 30 гроша), minutim colligo. 

Слаб,ба, бо, | (фтваф,лађес ов; од зиме, 
од глади, од врућине, fann fie niht 
erfragen, impatiens ү famis. 

Слабачаһ, чка, KO, йй. 9. слаб. 
Слабкна (славина), 1. Die Weiden, Ша, 

hypochondria ; inguina. 
Слабипи, им, у. impf. fah maden, 
тлрафеп , debilito. 

Слабљење, п. das ©фюйфеп, debili- 
tatio. 

Слабо, niht айт viel, — oft, — опе (Баз 
frang. gures), haud ita— : слабо једе, 
"спава, долази K мени. 
Carab ecni, i die Сфрафђен, imbecilli- 

Кабы т 

Слава, f. DDér Хирт, gloria. 2) услта= 
ши у славу, сї, крсно ве ; Daber: Yc- 
пали у славу без вина, fie i find fich їп 
Die Haare gerathen. 3) бав Gebet bey 
Der слава 2. Ја нијесам славе штам= 
пане виђео ни у каквој књизи, He- 
го је прости људи (особито Ерце- 
говци и Бошњаци) знаду наизусп:, и 
заше је сами кад устају у славу 
без попа. У тој се слави помињу 
готово сви свеци, и послије HEKO- 
лине ријечи све се говори ва сла- 
ву и част. 

Славан, вна, но; Бегре, celeber. 

Славина, f. Der Зарѓеп, epistomium , 
embolus. 

Славиши, им, V. impf. m. ј, крсно име, 
jeyern, дајНкеп, ершог: 
„Славу слави е Марко. 
Слдвишисе, имсе, у. г. impf. berühmt 

fenit, celebrog i 

„Славица, f. др men femi- 
nae, 

Славко, m. гапаз тате", потеп yiri. 

Слављење, ћ. 1) баг Sebel des Hauss 
feites, ж АКЕ 2) Daê Feys 

in (028 бейбей), concelebratio. 
Славна, ч бтапеппате, nomen femi- 

пае, ук 
Славољуб (Славбљуб), ш. Уаппёпайте, 

Скупљатисе, амсе, у, г. impf. | э} с s nomeu viri. 
Славуј, ла. л) Die ЖафпааП, luscinia, 

2) Mannsname,; nomen viri 
жез B D 
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Славујак, ујка, ш. hyp. №. славуј. 
Славујев, ва, во, Der ЖафидаП, lu- 

5с101ае. д Є 

Слагање, п. 1) Daê Seger, dispositio. 

2) ‘Daê егајекфеп, Bertragen, con- 
cordia. 

Слагатни, лажем, у. impf. in Ordnung 
legen, dispono. 4 ЕР 

Слатати, лажем, у. pf. fügen, mentior. 
Слагатисе, лажемсе, у. r. impf. {4 

aut vertragen, concordo. { 

Сладак (comp. слађи), тка, ко, йб, 
dulcis. 

Сладити, им, у. impf. 1) verfüfen, dul- 

coro. 2) слади, е$ ift füğ, dulcescit 
dulce est. 

· Сладоје, ш. #аппёпате, nomen тісі. 
Сладбсш, f. die Güfigfeif, dulcedo. 
Caaheme , n. Daê Süfpen, dulcoratio. 
Слажсње, n. Daê Herabfteigen, descensio. 
Слазити , им, у. порт. þerabfteigen, de- 

scendo. 
Слама, f. Daê Strop, stramer. 
Сламан, мна, но, froh :, stramineus. 
Сламка, f. Der Halm, calamus, 
Сламњача, f. der Обођјаф, saccus 

stiramento refertus. 
Сламчица, f. dim. у. сламка. 
Слан, на, но, дејађеп, заЦ из, salsus. 
Слана, f. Der Reif, pruina. 
Сланйк, ш. 1) раб @а[;[а$, salinum. 

2) die weifefte Art Steinfalz, salis 
gemmei genus optimum. 

Сланина (сланина), f. Der Speg, lardum. 
Сланиница (сланиница), f. dim, $, сла- 

нина. 
Сланица, f. vide сланикт. 
Сласт, f. die @©їфїдїєїї, УВобПић, dul- 

cedo , voluptas. ; 

Слати, шљем (и шаљем), у. impf, 
{фіфеп , mitto. 

Слашпњкиш , m. О шнавеен, Lederbiffen, 
deliciae , scitamenta, 

Слачица, f. der Genf, sinapi. 
Слез, m, (Рес, и Срем.) vide шљез. 
Слезина, f. Die Milz, splen. 
Слезовача, f. (у Сријему) велика, mal- 

va silyestris Livu. 
Слезовина, f., (Pecz Срем.) vide шље- 

зэвина Ж S е | 

Слеме, п: ; рем: 

Слеп, па» у Дес. и Срем,) vide 
=“ оф E Coc слијеп. 

Слепац , пцаќ ш, (Peg. и Срем.) vide 
слијепац Ли ДИ setja, 

Слепачки, ка › (Рес. и Cpen Х іде 
шљепачки. ла Ehe: ' 

Слепети, пим, (Pec.) vide слијепљети. 
Слепити,ом,а) (Срем.јутае слијешубтг 

2) (Рес. и Срем.) vide слијецитин 2. 
3 . › а ~ x Слепича ^4. Dep. Срем.) vide шље- 

жица. vr Ý + ре a 

vide шљеме. · 

жаа, берес, animosus, 2) јели слог 

од 
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Слепљење, ДР. реи, fide сли» 
јепљење z Уң 
РОИ Ред, и у) vide, шље- 

поша. сата 7 
Слепчовођа, та, сй, " vide 

шљепчовођа. | п 
Слетање P ec. у ide CAK“ 
jemame - 

Слетати, Г „(Ре Срем.) vide 
слијешати, 

Слетеши, шм, у. И. (Р, o} beras 
Слешиши, пм, у. pf. (Срем.)% fliegen, 
Слећети, летим, v. pf. (Ерп.); devolo. 
Сливње, п, 1) поље у Ерцеговини. 2) 
варош некаква (ваљада је у Mahe- 
донији ?): отишао на Сливње (на 
панавђур). 

Слизатисе лижемсе, у. г. pf. с ким, 
(tadelnd) in Berbindung Fommen, con- 
sortio jungi: слизао се с њом. 

Слијеп, па, по, (Ерц.) blind, соеси5, 
Слијепац, пца, ш. (Ерп.) 1) der Blins 

de, coecus. 2) die BlindfHleihe, cae- 
cilia, 

Слиејпи миш, m. 1) Ме Fledermaus, 
vespertilio. 2) Die Blindefuh, Blindes 
maus (ein Spiel), myinda, lusus vac- 
сае саесае: да се играмо слијепо- 
га миша. | 

Слијепиши, им, (Epp) 1) vide слјеп. | 
љети. 2) у. рї. зијапипен а еп, соп- | 
glutino. 

Слијепљење , n. (Ерц.) das Blindwer- 
Den, Erblinden, oculorum amissio. 

Слијёепљели, пим, у. impf. (Ерц.) blind 
_ werden, oculis capior. Како који can- 

jenn A све горе гуди. #22 yJ 

Сли]епб око, n. сї. око. сул аб , 
Слијетање , п. (Ерп.) dag деса еден, 

devolatio. 
Слијетати, слијећем, impf. (Ерц.) 

Беса едеп, devolo. 
Слика, f. maê ёшапциеправё, par, si- | 

mile : слика и прилика; нашла сли-. 
ка прилику. 

Слінав, ва, во, tOfig , mucidus. 
Слинац, нпа, ш. der Жобјарјен, muci 

conus, 

Слине, f, pl. der Rog, mucus. 
Слинити, им, у. iwpf: rogen (weinen), 
mugum edo plorando. 

Слино, m. фи Rogfind, mucide ! 
Слињёње, n. das Rogen, pueri та. 

cidi fletus. i 

Сличан, чна, но, paffend, апдетејјеп, 
congraens ү 

Слобода, f. der Muth, animus. 
Слободан, дна, но, 1) н. п. OBER, | 

по? ift eê erlaubt, licetne ? 
Слободити, им, у impf. кога, Muth 

einfprehen, addo animum . 



| 
\ 

і 

| 

' 

1 

у 

с 

Сло Слу 

E Ње, n. баё Çrmuthigen, animi 
additio. 

Слово, п. 1) Der Budftab, иа 7 дав 
слово, бег Sudftab с, ЊЕ 

Словце, п. dim. 9. слово 
Слога, f. Die іпёгафё, сопсогйа, 
Слбжан, жна, но, еїп(тїфїїд, einig, 

concors. Сложна браћа и у пешак 
месо једу. 

Сложишти,им, V.pf. 1) jufammenlegen, dis- 
pono- 2) vergleihen (Streitende), com- 
рой. 

"Сломити, им (и сломијем), у. рї. ger- 
ртефеп, frango. 

Слуга, фет Diener, minister,servus(y пјес- 
мама је свуда женскога рода, н. п, 
„Голубане моја вјерна cayro — 
„Сруго моја Облачићу Раде — 
„У Стојана нема млого друга, 
та цигле двије вјерне слуге — 

А у говору је у једин. броју мушко- 
га рода, а у млож. опеш женскога, 
н. п. мој слуга, моје слуге и ш. д. 

Слугин, на, но, De Dieners و 
"Служавка, f, vide слушкиһа 
"Служба, Ё. 1) Der Зуби, ministeri 

2) Del Gotteedienft, sacra. 
Служење, n. 1) 208 Dienen, ministra- 

по. 2) 008 Abpelten des Gottesdienftes, 
sacrorum enano. 

куе, им, у. impf. 1) Dienen, mi- 

піёјгох 2) вино, или ракију, fhenten, 
терй ‚ ministro. 5) лешурђију, · 
Goftesdient palten, sacra celebro. 4) 
служи an та прва ? ift GotteSdienft in 
Рејес Kirche? (0. i wird ег Darin je 
gebelten), celebraturne templum, ап 

' desertum est. 5) vide E 
А. Кога ши свепа служиш,? 
Б. а а Николу (или Никољ дан). 
лута, (у. Сријему и у Бача.) еіп 
mo siupidus , stipes. 

|Слуша, f. ein Хрпег (2), ominator. Cay 
ши слушо, наслутићеш. 

Слушиши, им, у. impf. абпей; дитф 
Bormürfe, odee überhaupt durd Res 
оеп, gleigfam þerbeiführen, ominor. 

Слутпњаз, f. Die Ubnung, Фегре типа 
duri SEEN T, omen. 

Сл; “ее, n. даб пеп, ominatio. 
Случавање, п. раг трпе, casus. 
Слу таватисе , васе, у. г. impf. {i ers 

сгапеп, аб it saepius. 

LER Случај, m. vide догађај 
'Случајно , 
Слузајно. ИА; vide ео ahi 
Слушаһе, р. т) раб Hören, ausculta- 

по. 2) фав Феђокфећ, ааѕси айо. 
©лушатши, ам, vimpf. 1) ийбгеп bors 
| chen, auscultor- 2) gehorchen, auseulto. 

'Слушкиња, f. 1) die Magd, ancilla, 2) 
Der Stiefelfneht, farcula çaligaria, 
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Слушкињин, на, но, бег Magd, ancil- 
lae. 

Смазаши, Maxem, у. рї. Биабеђев, 
comedo t смазао, чишаво јагње 2 

Смакнули, нем, vide см аћи, 

Смамитши, 'им , у. pf: зијати осет 
со111сіо, сопуосо, соро. 

Смамљквање“ й: das Зиѓаттепіосеп, 
сопуосайо (suum, gallinarum). 

Смамљивати, Љујем, у. impf. ¿ufam 
A тепосеп „ Сопуосо., сово. у „ а) 

5 Ll lls: СмарлаМа*, У Tide наруџбина - 
Смарлаиса лаишем, Vide Hapy- 
чт. Со" 2006. 

Смаћи (гбворисе и смакнути), смак- 
нем, у. рї. 1) Бегабпертеп, Чешо. 2) 
aus Dem Wege raumen, umbringen, 7 
terfcio. 

Cmê, смеа, m. (Рес) vide а 
Смедеревац (Смєлеревац), вца, ш, 

човек из Смедерева. 

Смедеревачви , ва, ко, Eme 
Semendriensium. 5 

медеревка (Смедерсвка), f. eine von 
GSGmederewo. 2) Weinrebe gon Emez 
Deremwo. 

Смедерево, n. Eemendria (ап der Doz 
пай) in Serbien. Смедеревскї, ка, ко, 
yon Смедерево. 

Сме}, m. (Срем.) vide EA 

Смејање, 3. (Pec. Ср. м ) vide сми:гње. 2 

Смејатисе, јемсе, (Pec, д. Срем) уде 
смијашисе,. 242. - 

deremer, 

Смеран, рн ес, и | кен; vide | 
смјер А ge А, | 

Смеса “ Ё (Рес: H ем.) vid смјеса. | 
Смести, етем, У, РЕ verwirren, i- | 

trico, impedio. 

Смесши, етем, Y. pf. nfo шер. 
геп, сопуегго. 

Смеш, т. vom Minde виа ттепоетев: 
tee Сфисе, nives сошПаіае in unum 
locum. 

Смешање, n. баз ет тен , iurbatio. 
Смешање, n. Das Herabråumer, dem tio. 
Смешаши, ам, у. impf. yermirren, im- 

pedio. 

Сметати, ећем, у. impf. Б erabräumen, 
demoveo. 

Смешен, на, но, Yerwirrt, turhatns. 
Смешенев, m. еіп бело тег Kopf, 

homo mentis perturbatae. 
E ы. , f. eine yerwirrte Srauenss 

рекјоп, femina turbata, 
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Смєтењан , та. vide сметениқ 2“ ое 

Смеши, смем, (Pecs и рей.) ide С" 
». 
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смјети. иы»; pia Vreni aoee» 
Cmema fume n. dás Жеђгије, quisqui- 

liae, 

Смешнуши, нем, у. pf. 1) bherabnefnien, 
þerabtbun, demo. э) с ума, pergefs 
fen , obliyisci. | 

/ 

b 2 
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Смета, f. Die Фелонтипа, Ваё Hins 
dernig, шпред о. 

Смешан, шна „но, (Peg. H у = vide 
ксы 7 MA 

е т. 7 
смијешати. 26те 
a Ср ИС 1 vide сми- 
јешење. Юл, 262 z 

Смешитисе nuce, (Pe рем.) vi- 

де смијешитисе. ~ , 
Смешљив, ва, Bf, 45 Срем.) vi- 

a „де н 
Смијање, п, (Ер) das 
Смијатисе, јемсе , „е. 

Гафеп, rideo. 

Смије, смија, m, (Ерп.) раб ©афеп, 
risus. 

Суијешан, шна, но, (Ерп.) fherzhaft, 
о рана, јосвиасив, 
Смијешати, ам, у. pf, (Ерц.) vermis 

{еп , commisceo. 
Смијешесње, р. (Ерц.) Das BDulûğeln , 

агг1510, 

Смијешитисе, имсе, v.r. impf. (афети, _ 
adrideo. 

Смиловатисе, лујемсе, у. r. pf. fi i4 
erbarmen, misereor. 

Cmî», m, gnapharium arenarium Linn. 
Смиља, f. hyp. у. Смиљана. 
Смиљана, 1. бсацииаше, nomen femi- 

nae, 

Супље, vide смиљ. То је смиље и бо- 
cibe, | 

Смиљев, ва, во; von смиљ : 
,„ Девојко кито омиљева— 
„Ајдемо mam’ доле“ * “~ 
„У смиљево поље — 
Смиљевац, вца, m. eine mit смиљ де 

іфтісфге Mådhenmüge (у Лијевчу и 
Темнићу, у Јагодинској наији) bei 

терет фец Gelegenpeiten. 
Смаљка, f. Frauenname, nomen femi- 

nae, 

Смиривање, п, з) dag Beruhigen, paca- 
‚ tio, 2) Daê сепрід?п, absolutio. 3) da 
Untergebet, С феи де der Sonne, oc- 
casus solis, 

Смиривати, рујем, у. impf. а) gur Rupe 
bringen, paco. 2) фи Ende bringen, 
аћзојуо. 

Смириватисе, pyje mce, v.r, impf. fi 
pur Ruhe [гдеп, conquipse 0. 

Смириши, им, у. рг. 2) иг Ruhe brin: 
деп, расо. 2) beend digen, absolvo, ` 

Смиришисе, имсе, у. г. pf. fih jur Ru- 
ре legen; conquiesco; Daher auh von 
Der Gonne: смирило ве сунце. Србљи 
кажу, да сунцу не ваља рећи зађе, 
нити сједе, него смирисе,заш- 
то: кад му се рече зађе, онда оно 
(сунце) рече: зашао па неи зи- 
wao; а кад му се рече сједе, он. 

«Смочёњеё, п. рав ЗиЕоћеп deg Brot 
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да оно рече: сјео па не устао; 
а кад му се рече смирисе, онда 
оно рече: смириосе и ти. 

a КЕ из» У рё бејф йереп, ges 

F abitino 
„Све RACAR, на једно смислио — 
Смицање, n. :) Daê Herabnehmen, dem- 

tio. 2) раб Umbringen, таѓегѓесііо. 
Смицати, ичем, у. паре, 1) ђегабпеђ» 

men, demo. 2) шиђмидеи, interimo. 
Смишљање, n. Das Grfinnen, excogita- 

tio, 

Смишљати, ам, у. impf. erfinnen, ex- 
cogito. 

Смјеран, рна, но, (Еру.), demüthig, 
Ж жр. | 

Смјеса, f. (Еро) dag Gemengfel, mix- 
tura, 

Смјети , смијем, v. impf. (Ерп.) wa- 
gen, {16 trauen, audeo. 

Смјешљив, ва, во, (Ерц.) бес аети 
Јафе, risus amans ; ад risum facilis, 

Смлатити, им, у. pf. #00 refen, coue | 
flagello. | 

ши, им, у. pf lau wärmen, tes | 
“реїасїо. 

Смождити, им, v. pf. зета тен, com- 
ато. _ 

Смов, m. Ме Зибој, opsonium ; смов 
бијели, п. ]. сир, скоруп, масло. 

Смовва, Ё. Ме Feige, ficus (der баша 
und Die гиф). 

Соквица, f. dim. у. смоква. ау: 
Смола, f. Daê Ped, pix- 
Смолиши, им, у. impf. pihen, pico. 
Смоља , f. hyp. 0. Смољана. 
Смољан, m. Мрмак nomen viri, 

nae. 
Смољење, n. дав Pien, picatio. 
Смољка, f. ўгацеппаше, nomen viri. 
Смоница, f. eine траге (für Weinberge), 

terrae genus. 

Смотавање, n, т) Daê Zufammenmideln, ' 
implicatio. 2) da ди Gude Hafpeln, 
perductio filorum іп гпотһют. 

Смотавати , ам, у, impf.} 1) ufam- 
Смотати, ам, v. pf. ا اک 

implico. 2) п Ende Ба{ре[п, регдисо |С 
in гћотђиш. 3) {ih eilends davon mas | 
chen: смота изнад куће, aufugio. 

Смӧтшрипш, з им, у. pf erblicfen , соп- 
8р1 ог, 

миете, o ҮС 
Смочити, им, ү" рүн often, 7 

пог, 
Смрад, m. Der Geftanë, foetor, 

Смрадити, им, у. impf, етапе та» 
Hen, Heth es creo. 

Смрађё ње, о, баё. Unftänfern , foctoris 
excitatio. 

га 



тар т unce, У. г. pf. Dunfel 
@тдеп., усѕрегаѕсії. 

| бнри ‚ им, у. рї. bröfeln , frio. 
Смрдан, m. Namen einer Drina-Ueber- 
жыз bei Лозница, trajectusnomen. Код . 
Смрдана близу има једна бара, која | 

° смрди на сумпор, и зовесе Смрд 
љива бара “= 

Смрдење, Ҥ#^{Фёс.у vide смрђење. _. 
сш ‘бдети, дим, (Рес.) vide је 
Смрлиши, им, (Срем.) зе окна 
Смрдљив, ва, "во, ftinfend , foetens. 
Сур дљивац, вца, ш. der ftinft, homo 

foetens. 

Смодљивица, f. Die Тик, foetens mulier. 

Смућкаши, ам, У. фл гаиёфтоепёек, 
еѓао : смућкај па пролиј. 

Смуцање, п. рад Шпђешеђеп, vaga- 
bunda vita. 

Смуцапшсе, амсе, ү. r. impf, þerum= 
freiden, vagari, 

Смушен, ‘на, но: лети као смушен, 
wie ein Rafender, rabidus , rabiosus. 

Снаа, f. 1) des Bruders Frau, За: 
gerin, fratris uxor. 2) уц der іб esep 
bin, cf. женидба. 3) die ©фүріедег» 
fodter, ©@ппг, nurus. _ 

Снага, f. die ©ғагѓе, Kraft, vires: о- 
пасао се снагом, стао на снагу, 
Der ©йпдпд ift in der Blüte feiner 

Смрђење, п. Das Gtinfen, foetor. MannsEraft. | 
Смрбети, дим, v. impi. (Ерц.) ftinfen, Снажан, жна, но, {їагЁ, fortis. к ‚ 

foeteo, Снаин, на, HO, дег: снаа, nuras yr к 

"Смрбка, f. Der ©бафро[ дег, juniperus  Снабдити, ди, у. поре. 1) finden, Kám: “ | 4 
communis Linn. (ифеп , invenio, H. п. биједа. 2) Das 

(CMpEROE, ва, во, YON смрека, juni- Hinfallende befommen: снаоди га сва- 
peri. кога м]есепа. 

Смрековина, f. ФЗафђотев- 9015, lignum Снаођење, n. баё Auffinden, Heimfus 
juniperi. hen, incessio (>). 

„Смрескати, ам, v. pf. quetfhen, gers Снаћи, снађе, у. рї. 1) finden, þeimfu= 
jftofen, contundo, offendo, н. п. raa- феп, invenio, 2) снашло га, er баё 
ву, нос. баё п, epilepticus est. 

Смбзао, зли, f. Der гой, gelu: дошао Снаша, f. 1) vide снаа. 2) jede junge 
| по овој смрзли. Srauenêperfon, deren Namen тап niht | 
Смрзао, зла, ло, gefroren, gelatus. еі: Офда и, nurus. | 
„Смрзлушак, ка, ш. gefrorne Crdfdol Снашин, на, но, der снаша, дири.“ + 
| te, gieba gelata. Снашица, НЕ о. снаша.“ Ee ү 
\Смрзнуши, нем, ү. рї. gefrieren та: Снебивање, n. 1) da Edi Жети б 

hen, сопсејо, Berlegenfeyn (in fremdem Haufe), ve- || 
yy немс r. рї, gefrieren, recundia. 2) баб Qeugnen mit Berwuns l | 

congelari. ук derung , табвнано mirabundi. У 
Снебивашисе, амсе, у, г. impf: 1) (фиф= 

„Смрмлати (смрмљати), ам, у. рї. да» кети, verlegen {буп, verecundus sum, 
þermurmeln, commurmuro, mussito. 2) чега, etwas mit Berwunderung leuges 

"Смрвџати, ам, у. рї, Dabermurmeln, поа dus infitior. 
obmurmuro. Снег У m. б, Срем.) vide снијег. 

„Смрскатши, ам, у. pf, зпалинепіфлӣй= Снежан, на (Бор. Срем.) vide 
ten, constringo (vom Beutel). овежањићу а | 

/Снетши, А (Фес. и Срем.) vide | 

а е ‘Hece, vide смрћисе. 

Смрт, f. дег Фор, mors. 
| рны :, на, но, уде самртни снијеши.= orixen AT 15 
Смрћисе (говорисе и смрвнутисе), Сниваље Сп. vide пили за 5 РА СИ ‚Ж 
"смркнесе, у. т. pf. Dunfel werden, Сниваши, Ам vide сањ | КОЛО? ЕЕ ША 

| obscuror. Сниже, vide ниже. к у РО =, К 
(уре, чка, m. eine Ghwamart, fun- Снизак. (comp, снижи), сна, RO, nies 1 

gi genus. ы der, humilis. 5“ 
ырчы, ва, во, н. п. качица, ооп Снизати,ижем, у. рї, бегабгеіреп (Pers ) 5 

Yabo Derba uii , Juniperinus, fen), demo de filo. 
{оре 1. Wahholder-Holz, lignum Снизивање, п. dag Зегађисђиен, dem- 

Juniperi. ptio. 

\Смк, m: eine Art SHlange, serpentis Єнизиваши, зујем, у. impf. Бегабпеђ= 
genus. men, demo. 

Смувнушш, нем, у. pf. 1) нож, guden, Снијег, m. (Epu.) ber ©фпее, nix, 
stringo. 2 бађетфтећеп , ruo. Снијсти , снесем, снијо (снијела, ло), 

„Смувуља, f. vide смун. v. рї. (Ерп.) 1) hþerabtraġen , Чејего, 
Смумлапи умљати), ам, yide смрм- 2) иўаштепїгадеп, сорвего. 3) fraz 

ла | 2—22 gen, legen (von der Henne), pono. 
\Смушиши4им, ү. рї. yerwirren, turbo. Ониши, им, Y- pf. träumen, somnie. 
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Сиовање, n. баё Anzetteln, exordium 
telae. 

Сндӧвати, нујем, 
ordıor (telam). 

Сноп. m. бе Garbe, merges, Саву бојна: 
Сн пак, пка, ш. hyp. b. со! опат" 
Сн. mak, m. dim. ys сноп. Је 

Сиопље, n. (со!) Die Garden mergites 
CH CHIH, им, у. к 1) ујаштештаг 

дел, comporto, 2) þerabtragen, defe- 
го. 3) ertragen, fero, tolero, sustineo, 

Сношёе, п. 1) рад Zufammentragen , 
comportatio. 2) Daê Herabiragen, de- 
latio. 3) dag бтігадеп, toleratio. 

Сњежан, на, но, (Epu.) Бе{фпере{, ni- 
vibus plenas, H. т, ноге, дрво. 

СЭ, соли, f. Das За, sal. 

Cua, f. еіп gabelförmiges 9001$, pertica 
b ие 

Соба“, f, dag Zimmer, cubile, conclave, 
мд thalamus. f. изба, w 

Coben (собед 7), т. Daê Gaftmal, convi- 
vium; 

„Собепт чини Српски кнез Јуазаре — 
Собгтана, f. augm. у. собаз y pemn mr 
Собица, f. dim. у, соба. E 

Собн“, на, но, н: п. врата, D¢ê Bim- 
тега, Zimmers, conclayis. 

Сова, f. Die Cule, noctua, ulula. 
Совин, на, но, Der (Eule, noctuae. 

Сбвић, m. dag Junge der соза, pullus 
noctaae, А / 

Совипа, f. dim. $, сова. ЕЯ 
Совуљага, f. augm. о. сова. Tua 
CO], Der Stand, Rang, ordo, condi- 

tio (civilis). cf. род. „ч 
Сб]ка, f. (у Сријему) vide ш" 
COK, m. die Rûfelate, muria casé 
Conán *, m. Die Gaffe, paa: 
Сокачић, dim. 9. CORAK Ууу д 
Соко, сокола, т. 1) Der ба TE falco. 

2) град у Србији (близу Дрине). 5) 
cf. златоје. 

Сокодлак, лка, m. һур. 9. соко: иди 
мој сокола (говоре ђеци кад и Ky- 
да шаљу). 

Соколић, m. Der junge Falf, pullus fal- 
conis. 

Соколица, f. Daê Weibhen des Fallen, 
falco femina: 

„Иде соко, води соколицу — 
Соколов, ва, во, Ха еп, falconis, 
Сдкољанин, т. einer von Соко, еіп Soz 

oler. 

Сокбсии, вз, ко, von Соко, Sofoler. 
Солан1, Ha , HO, Salg, ва из, salarius. 
Солар, m, Der Ом би ег, negotiatar 

вајаг1 15. 
Солара, f. даб Saljamt, praefectura an- 

nonae salariae, 
Соларев, ва, во, 
EHL s, ва, во, 

у. impf. апђеё и, 

| deg солар, salarji. 

3 [4 * ? 
еі | Је ~ e 

т чм r о“ +. “У 

>“ Брак Com ==” 28е 

Солдат, m. и Soldat, miles. 
Солдатија, f. т) die Milig, die Miliz 
ое, im едепјав der паорија, 
Des BGauernlands, des Provingiale, re- 
gio militaris. 2) das рано, die 
SoldateSque, milites, 

Солдатов, ва, во, de Soldaten, та] = 
itis 

Сблдашскй, ка, KO, з) {оїўаб{ф, mi- 
litaris. 2) аду. таф Soldatenart, mili- 
tari modo. 

Солдатуша, f. Daê Goldatenmeib, mu- 
lier militaris. 
E f. das Goidatenleben, mi- 

itia. 
Солило, n. Die Фа ефе, locus, ubi sal | 

sparsum lingitur ab oyibus: mpun као | 
овца на солило. 

Солити, им, у. impf. falzen, sale сопдїо. 
Солитисе, имсе, v. r. impf. fiġ mif | 

Саі; ver rehen, sal comparo. | 
Солоједнк, т. der mit ung Brot und | 
Gal; gegeffer, qui nobiscum salem | 
comedit. 

Солбмун, ш. alomon, Salomo: npe- | 
мудри Соломун. 

Солбмунов, ва, Бо, Salomons, Salo- | 
monis. 

| 

Соломуново слово, п. 4х; вад жене ба- 
ју ово канве ryme (особито око ||. 
врата), онда пишу кашто чивишом | 
и Соломуново слово. 

Солотућ, ње (Фопијф) Der Фа! (ер, | 
pistillan sali comminuendo. с ча 

Солуфе *, f ра vide га 
Сола, f. (у ја ачи, сенем) vide 
e е», 

Сољење, n. das Фа и, га но. 
Сом, m. der Sah’, Salm „Salmo. 
Сбмић, m. dm. 9. conn tefa 054 
CONAR. m. раб Жаифрф an Den amei 

Зуафте еп, fumarii genus. 
Сомља, ља, е, Фафёг, salmonis. 
Сомов, ва, во, Des баф[ев, salmonis. | 
Сомовина, f. бафвће ф, саго salmonis. 

Соми, m. Der Caib (feinern Beijenye0tê), , 
panis delicatior. >= Z 

Сомунина, f. augm. 9. сомун. ul 
Сомунић, m. dim. о. сомун. 
Сомунција, m, Det Berfûufet von Laiben 

Weizenbrotg , panarius negotiator. 

Сомчад, f. (coll) Неџе #аф[е, salmones 
paryuli. 

Сомче, чета, n: еіп 9408, so: 
Сонӣ, на, но, vide солани уље 
Сопа, f. ein Prigel, Knittel, Ж] cf 

батина, кијача. 
Сопоћани, т, pl. измастир у Србији. 
Сорта, f. die Фоке, Gattung, genus : 

сваке сорте, allerlei, 9. струка „ 
›ука. ` 

Сотона, f, Der Satan, ырл, 
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\С©оптоьав, m. ein reter Satan (fherzs 
р Ба), homo procax, 
Coppa *, f. der Speifetifh, mensa, cf. 
| mpnesa, синија, сто, астал. 
| Сочсње, n. das Kupyeln (im eprlihen 

_ Berftande), comparatio conjugis. 

МСочивица, f. водена, die Waferlinfe, 
| lemma palustris Linn. 
|СочТво, n. die Qinfe, cicer lens Linn. 
| Сочиши, им, у. impf. ausfindig maten, 
| _ Euppeln (eine Braut), дбисщо 
|| Сочица, f. dim. 9, со. 
| Сошипа, f. dim. 9. соа 

Спавати , ам, у. impt. {ф[а{ен, dormio. 
Спаваћ, ha, ће, н. п. капа, аљине, 

С аў, , dormitorius. 

Спаваћив, ва, во, (ст.) {@Їа{епд, dor- 
miens: 

„Ко ће љута змаја превариши? 
„Ко ли њега спаваћива наћи? — 

| Спавач, m. бег Colfer, dormitor. 
| Спавачев, ва, во, des Odhlûferê, dor- 

mitoris. 

Спавачица f die ©Sdlûferin, dormi- 
trix. ; 

Спавачв'‚ ва, ко, бет ©dléfer, dor- 
mitorum. 

„Спадање,„ n. 1) daS Ўегорѓайеп, delap- 
` sus. 2) рад allen im Preife, pretii di- 
_minutio. | ' 

Спадати, ам, у. impf. 1) Бегсб{аПеп, ` 
delabor, decido, 2) falen (im Preife), 
viliori vendi, 

Спазиши, им, у. pf. mahrnehmen, ani- 
madverto ; bemerfen, observo. 

Спазмати, ам, у. pf. H. п. с памети, 
Виде, indif merden, ineptio. 
Спаија, m. дег Grundherr, dominus fun- 
di., Y Србији, у Босни и у Ерцего- 
вини, спаије су најбољи људи за 
народ. Босансви су бегови готшово 
сами спаије од свије тије земаља; 
и готово сви имају своје куле и 
дворове по селима у Босни и у Ер- 
цеговини, и шамо сједе. Ђекоји још 
"имају. стара Српска полријетла, 
н. п. Љубовићи, Видаићи (од 
некакве Виде, која је зидала град 
ма Видојевици), Бранковићи 
(од кољена Вука Бранковића), B n- 
липовићи, Ђурђевићии m. д. 
али onem не спомињу радо да су 
ад Србљи били, премда ни данас 
не зна Турски ни од стошине je- 
дан, него говоре. Српски, Kao H о- 
стали. Србљи. Спаије обично иду у 
јесен и зими по својим селима, ше 
купе главницу и десешак. Они не- 
мају ниђе своји намјесника по се- 
лима, нити је обичај да им се што 
ради. Кад спаија дође у село, он 

۳ 

na Бот*До" године. 

Сна 78а 

өдјаше код каквога газде, Бе је 

пространа и лијепа кућа, па му 
сви сељаци дају за јело што тре- 
ба. Слабо који спаија иде по селу 
да гледа колико је који набрао, 
него пита, н. п. „Е Радоица! ко 
лино си ши ове године набрао Ky- 
вуруза Р” — Ако Радоица рече да 
је набрао 20 товара, а он пита 
његова комшије, је ли шо исшина; 
ако комшија каже да јест, а он 

7 шу.” Ако ли Радоица одговори, 
_ да је посијао доцван, па убила сла- 

на кукурузе, или да је поплавила 
вода, или побила туча: па није 
кү, ништа, онда спаија (пз)е= 
шећи и себе и њега) каже: „Make 

” Млоги се сељаци 
погоде са спаијама, па им плаћају 
на годину; шако су H. п. Тршића- 
ни (ђе сам се ја родио) плаћали 
своме спапји 10 гроша од ожењене 
главе на годину, па више ништа. 

МА рече: „Е море на meojy ду- 

/ "Спавгње, п. Daê бб еп, dormiti. 

(ту му је и главница и десетак за . 
све). cf. чиштлућ и чишлуксаибија. 

Спаијин, на, но, deg спаија, domini. 
Спайјница, f. Die Gutêfrau, uxor spa- 

ћуае. ма ЖИЙ, 

Спа ниски, ка, но, ] 1) ђет фан ф, 
Спаијеви, ка, ко, ф dominorum. 

2) аду. ђе фа еф, more dominorum. 
Спалплук *, ш. Daê Gut, die Herrfaft, 

‚ latifunrdium. | 
Спалиши, им, у. pf. verbrennen, com- 

buro, aduro, 
Спаљивање, n. Daê Berbrennen, com- 

bustio. 

Спаљивати, љујем, у. impf, Yerbrens 
nen, сотбито. 

Сланаћ, m, der ©рїпа{, spinacea olera- 
cea Linn. И" 

Спанђатинсе, амсе, 'у, г. рї. с ким, 
fiù befannt machen, fih abgeben mit 
jemand, in familiaritatem alicujus ve- 
nire. cf. слизашисе. 

Спарак, pKa, m. durch Quftmangel vers | 
Dorbener Kufuru, frumentum malo ае» 
re corruptum, 

Спаритисе, имее, у. r. pf. н. п. Ky- 
курузи, іп Gåþrung fommen, cor- 
rumpi. \ 

Спасенија, f. $тацеппаше, nomen femi- 
nae 

Спасеније, п. само кад се наздрав- 
ља: спасујсе. — На спасеније. сї, 
напијаши , наздравиши. 

Сласи Бог, само- кад се наздравља. 
cf. напијаши. 

Спасов дан, ва дне, m. Chrifti Hims 
те ађте, ascensio Christi. 

Спасовање, в. Dag Fepern der Kirk- کھر 
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weih am HimmelfahrtsStage, pagana- 
lium celebratio die ascensionis domınî. 

Спасовати, сујем, у. impf. аш Him- 
melfabrtStage Kirhweih halten (носи- 
mH крста), радапаћа ago die ascen- 
sionis domini. cf. завјешина, 

Спасовиште, n. der Ort Der Kirhweih 
am Dimmelfabrfsfage, locus равапан- 
bus celebrandis die ascensionis demini. 

Спасоје, m. Урапивпате, потер viri. 
Спасти, аднем, v. pf. з) herabfaten, 

decidò. 2) на што, herunterfommet 
(arm werden), эник N 5) falc, 
len (im Preife), migori pretio vendi- 
tur: спала цијена вину und спало 
вино. 

Спасујсе, само кад се наздрағља. S 

напи]ати, наздравити 
Спатши, спим, vide спадати; али се 

слабо говори, него се чује у пјес- 
мама , н. п. 

„„ћего спати, Бога звати 
„Бог се деси, на небеси — 
‚Ма; ка ми је драга, 
„Сису ми је дала, 
„Другу рекла дати 
„Аад пођемо спаши — 
Спевавање у а. (Реби. Срем.) vide спје- 

вавање. 4 ‹ б 
Спевіваши, ам ,/ еб: росте Среу уу) ма 

2440 MUCE. 

Спевапш да РЈУ С рав" си|е- Споријёчитисе, имсе, у. г. pf. (Ери.) 
спјевавати. 

Бати. И 
Спеши фе ди (2), йт. j. да буде sn- 

Јев велики), обичај је по Бачкој ре- 
ћи кад се уђе жени ђе тна. 

Спетљавање, u, dag Jufammenfnüpfen 
(mit Зои), confibulatio. 

Спетљавати, ам, у. impf. зијаштен= 
binden (mit Zwirn), confibulo. 

Спётљати, ам, v. pf. зиђаве[и, зиЁпбз 
pfen, fibnlo. 

Спечалити, им, v. pf. тиђјат ermer: 

ben, ufammenýringen, operose com- 
paro, « 

Спирилти, им, у. pf. аптафеи, зиссепдо. 
Списати, ишем, у. pf. іфтеібеп, con- 

scribo. 

Списиваъе, u. раб С фес бен, Berfaffen, 
consc про. 

Списивати, сујем, v. impf. (фес ен, 
рестајјеп , с onse ribo. 

Cmina, fe Die ©рефе (ат Nade), ra- 
dius. 

Спјевовање, р. (Ери.) Daê Dihten, ex- 
cugitatio canlilenae, NOMAS. 

Спјевавати, ам, у. impf. (Epu.) Digs 
ten, cantilenam facio. 

Спјсватши, ам, v. pf. (Е р.) ти, ]. пјес- 
му, еіп ied didten (vet A AN ja 
ert fingen), Му carmen. 

Сплав, m. der 5108, die Sloe, ratis. 

а 

еу | 

CHA Crp | al 

Сплавитши, им, у. pf. abhi pfen (f. Be 
die Sahne), demni ' | 

Спласнути, не, V. pf. н. п. omok, (son ||. 
der Gefdwulft) abnehmen, EY || 

Сплата, f. die УМабе (ein plattes барге | 
епа gum Ueberfegen auf Sle), ponto. | 

Сплетавање, n. dag Fledten, nectio: | 

Сплетавати , ам, у. харе (сш.) feds 
fen, песїо: 

„А девојке венце сплешавају تس | | 
Спљоштити, им, у. pf. platt drüden, | 
„арап, ёларіаць, сољргіто. | 

С©помбн, m. з) das Andenten, memoria. | 
2) da5 Gedenfen (im Gebete), comme- 
moratio. | 

Споменути, нем, у. pf. erwähnen, com- | ( 
memoro. Aad | 

Спомшњење, n. vide помињање: | 
Спомињати, њем, Vide помињ 4 
Спиџна, f. die Sdplinge (jum Heftel, ч 

иш Баз Pferd auf der Wiefe апјибиа 
den), retinaculum e filo, 

Спбпасти, паднем, ү. рї. апрасфеп, 
anfallen, invado. 6 

Спор, ра, ро, 1) н. п. љеб, lange байх 
етпй, durans. _2) споро иде, eš geb 
Гапоѓат von Statten, lente. 

Споречитисе, имсе„ (Рес. и Ср 
vide споријечитисе ње | 

Споречкатшисе„ амсе, dim. 9. споре“ 
заела) 

іп 965 огерефіеГ gerathen, аПегсагі, 
Спотакнутшисе, немсе, у. г. ре. йогрегп, 
Спотаћисе, шакнемсе, у.г. vf. f offendó. 
Спотицање, п. Dag Gtolpern; offensio. 
Спопшцатисе, тичемсе, у. г, impf, 01е 

pern, седо. 
Справа, f. ЗХафтесе, Jeug, „рб: 

каква је шо справа. 
Справити, им, у. pf. maden, bereiten, 

paro. 

Справљање, п. 049 Bereiten, appara- 
tio. 

Справъати, ам, у. impf. ега ад- 
paro . 

Спрам, vide спроћу een # 
Спратити, им, у. pf. н. п.фбрвце, TO- 

веда, in Den Stall treiben (und damit - 
abfertigen für den Tag), cogo in 
stabulum. 

Спраћање, п, das Ginfreiben, соасНо. 
Спраћаши, ам, у. impf, ећитејбеп, 

сово. 

Спрдало, т. човек који спрда. 

Спрдање, р. dag Reden von ипдегениг 
tem дейле, nugae, ineptiaê, 

Спрдаши , ам, у. impf. - ungereimteg | | 
Reng fhwägen, nugor , ineplio. | 

Спрдња, 1. Daê ungereimte Zeug, nugae, 
Спрега, f. Daê Bufammenfpannen, con- 

junctio boum meorum cum yicihi -рө- 



Спр Спу 

|| bus in opem mutuam, У Србији љу- 
|| ди, који немају читавог плуга во- 
| ` лова, спретну шо два и по три, а 

` сирәмаси и по чешири (зашто се 
обично оре на 8, или 6 волова) за- 
једно, па тако ору, и преко uama- 
ве године раде којешштпа и вуну на 

` воловима. Ђекоји буду у спрези по 

"ма више волова у спрези, ономе 
више и раде. 

| Спрегнутши „„незг, W прећи. 
| еура. (Ре@ ) СТ спријед. 

до ијранпес (2), | Спрежнић, m. зе! 
| adjunctor, ‘cf. спрега. 
|| Спрежн/ков, ва, во, ÙC спрежник. 
| Спрезање, п. DaS Zufpannen , conjun- 

ч ctio. cf. спрега. 

N ©прёзашн, ежем, у. impf. gtfpanien , 
сопјилбо. cf. спрега, | ЈЕ 4 

фри t А | Спрема, vide спрам. 
'С©Спрёман, мна, но „еј, paratus. 
| Спремање, n. бз ereiten; fertig таг 
| wen, рәгайо. 

"Спремаши, ам, у. ы rüften, bereit 
тафеп ; paro. ү 

| Спремашисе, амсе, v. r. та! fih anz 
o foken, parare ѕе., 

" Спремити, им, У. рї. betcit тафеп,раго. 
' Спрећи о. E спрегнуши), спрег- 

нем, у . pf. ¿ufammenfpannen, jungo 
_ socios Без: cf. спрега. 
Спреча, f. 1) вода у Босни. 2) земља 

око те воде: огпийгао у Спречу. 
И човек из Спрече, 

Спреша, Drang, DtinaliEelf, ure 
gens r cf. преша, 

Спбжити, им, ү. рі. verbrennen, ans 
brenne, aduro. 

rûunien , tollo., 

Спроћу, gegenüber, in Bergleih, si 
; compares см —. 

Спртити, им, у. impf. (vym Rügen) 
| abladen, depono ех humeris. 
Спрцати, ам, v: pf. н. п. говеда y 
тор, den ganzen Haufen 93106 wohin 
treiben, agmen соро. 

Спрчиши, им, у. pf, verpfufgen, ver: 
Früppeln, depravo, \ 

Спуж, та, vide пуж. 
Опустити, им, у. pf. з) ا 

Gemitto. 2) (d.i. цијену) woplfeifer де 
ben, remitto. 

С©пуститисе, имсе, v. r. pf. fie binab 
begeben (Daher aud vom fallenden Land: 
regen), descendo , proficiscor in. locum 
demissum: 
„Да се спустим до под твоју кулу — 
„Па се ме МЕЈ поврај a 
Eryap га. vide спунање у, 

неколико година. Који спрежник и~ 

5 прафјене не, Pflaumen, и. fw- 

| Спригапи, ам, у. рї. 41$ dem Wege 

Спријед , (Epu.) voran, vorne, ante, 7 > 

ER ari ам, ү, поре о. 
Спучити, им, у. pf. н. п. прслук, |, 

jubûfeln , confibulo. 
Спугппање, п. 1) Daê Herablaffen, de. | 

missio. 2) da8 Ublaffen im Preife, pre- О 
tii deminutio. 

Спуштати , ам, у. impf., з) herablaffen, 
demitto, 2)im Preife abiaffen, remitto. 

Спуштатисе, амсе, v. г. impf. 4. $. 
виша, е8 wird eiu anhaltender Qandres | 
деп, plovi ia lenta et duratura adveutat, “{ 

Спу штити, им, vide спусшиши А | 
Срађање , в. vide сробавање 
Срађатисе, амсе, vide секао ае 
Срам, m. die Spam, pudor: срам me 

било! pudeat, Dut {осей Dich {фатеп! 
Cpâman , мна, но, {фапфйф, gars 

ftia , turpis, 
Срамитисе, имсе, у. г. impf. {Фф {as 

men, pudet me. 
Срамљење, n, das ©фйтеп, pudore p , 
Срамота, f. die Сефапђе, dedecus. <% л 
Срамотан , maa , но, vide а И A 
Срамсатити , им, V, impf. 1) кога, 
@фапфе maen, dedecori esse. 2) bez 
fhämen, pudorem incutio. 

Срамоћење, п. 1) Das Befhämen, pu- 
doris incussio. 2) рад ©фап?етафги, 
dedecus. 

Срање, п. рад Сфешси, сасапо, 

Сраслица, f. wei gufammeng с 

"сопстеђа, gemina(poma). Жене кажу, 

да њима не ваља јести сраслице: 
зашто ће родити близнове. 

Срастање , п. рад Zufammenwahfen , 
сопсгећо, 

Срастатисе , амсе, у. г. поре, 
Срастисе , темсе, у, г. рї. 

| гафјеп ,, сопсгезсо. 
Срати, серем, у. impf. {феібей, caco. 
Сратисе, серемсе,у.т.ипрї. (Фе феп,сасо. 
Cp6, m. Србаљ, Србињ, Србљин, der 

Gerbe, Sahas 
Србадија, f. (coll.) da8 Serbenvolf, Ser- 
borum natio, genus, Serbi: 
„Србадију ово себе ребра H ул 
Србаљ, бља, m. vide Срб. 
Србекања, та u. f. 
Србенда, me w f. 
Србија, f. Serbien, Serbia. 2 PA 
Србин, m. vide Срб. «57 Corer; 
Србињ, m. (cm.) vide "Србин: 
„Бе Србиње јунан причешћује ےس 

Србињски, ка, ко, (ст.) уде Српски: 
„Й Србињске избазљаши душе — 

Ср ш, им, у. impf gum Serben mas 
Фен, facio esse Зегћиш. 

Србитисе, имсе, v. r. impf. fih yum 
athen, fih Dafür ansgebenr 

{а= 
Mens 

 ا

апаш. Y, Срб. 

~ 

Sorpen КЕН 
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Serbum se facere, успданаге se рїә 
Serbo. j КУ. 

Србљак, m. (ст.) vide Среће см 
»„„Оваки је адеп у Срлљака, 
„У Србљака добрије јунака — 

С обљанин, га. (ст.) Der Serbe, Serbus : 
„Ајде сада царе Србљанине! — 
Србљење, n, daş Gerbifiren, mutatio in 

Serbum. f A 
Србљин, m. vide Срв.% ДМ 
Србо, т. ` (оегёгашіф) der Gerbe, Ser- 

bus: оће Србо, Бога ми! 
Србуља, f. ein altes Яігфепбиф (hand: 
фи одет gedrudt), Бад дет fer- 

„БЕфеп. Dialeft näher ift, als dte 
neuen ги сеп Uuflagen. у Србуљама 
не стоји нигђе крестъ, перстъ, 
древо, клятва, князь, де- 
вя шь, десять, молитися, ма, 

s тл, БО, Солнце; него крьсть, 
прьсть, дрьво, клетва, кнезь, 
девешь, десешь, молишисе, 
ме, те, вь (попови и калуђери 
чате Ба), сльнце и M. д. 

Cfr, m. eine Stange, ит Daran 984: 
the, Kleider, Betfzeug gu lüften, per- 
tica sustentata farculis. 

Срда, f. (015 Офтекфе ток, die Cr- 
zürnfe, бо ти, iracunda : 

„Срдло моја не срдисе на ме — 

Срдањ, m. УЛапп$паше, nomen viri. 
Срдачка МЕ У у чунку она шипчица, 
што на њој стоји пијев, dag гал» 
де феп im Зебе фу сеп. [А т 

Срдашце, п. dim, Y. Ad иы, 

Cp anm, та, то, егуйгїї, iratu%. С 
Срдити, им, v. impf. gürnen , irrito, 
Срдитисе, имсе, V, T, impf., зйгисп, 

Фф gürnen , irascor. 
Срдња, f. баё Эйгпеп, ira. 
Срдобоља, f. die то ђе Ruhry дуў дуелда, 
Срђа, m. cf. Злопоглеђаг“ “у уде 
Срђев дан , ва дне, m. ef. Sergius, 

festum 5. Sergii (7. Oct.). 
Срђење, n. раб Эйгпеп, ira. 
Сребрсње, n. da Berfilbern, inductio 

argenti, 

Cpè6pumn, им, у, impf. yerfilbern, ar- 
gento obduco. 

Сребрн, на, по, filbern, argenteus, 

Сребрница, f. Stadt in Bosnien, ап дег 
Drina, &тіѓфеп Зворник und Бише- 
град. Сребрничанин , човек из Сре“ 
брнице. Срёбринчки , ка, ко, yon 
Сребрница. 

Сревро, n. Das Gilber, argentum. 
Среброкос, са, со, (cm.) |Ибетђаатд, 

capillis argenteis : 

„Ој Бевојко среброкоса ! 
„Твоје косе сребро noce — 

Греда, f. (Рес. и Срем,) vide сриједа. 
Средина (средина), f. 1) Die Mitte, 

Сре 188. ! 

mediam : узео га по средини, 2) Diê | 
фто0е, medulla раш». { 

Средњи, ња, ње, з) дег mittere, тїйє | 
lere, medius. 2) средње руке, mits | 
telmûfiq, mediocriter. _ | | 

Средовёчан, чна, но, (Рес. и Срем.) | 
vide средовијечан. || 

Средовијечан , una, HO, (Ерц.) im mitt- | 
lern (Qebenê=) Alter, mediae aetatis, | 

Cpèaoje, m. Mannsname, nomen viri. | 
Средопосни, на, но, н. п. неђеља, 

in Dey Mittfate, inymedio jejunio. cf, 
e kg ee | 

СрєБ* m. (Pec. и Срем.) vide сријеђ. 
Срез, та. Der Bezirë, regio. Свака кне- 

жина има по неколика среза. Сад 
У вријеме Црнога Ђорђија „звали су 
срез оно, докле је заповиједао је- 
дан велики буљубаша (капет). 

Срезаши, ежем, +. pf. 1) н. п. кошу- 
љу, зшіфиеідеп, аа formulam scindo. 
2) н.п. нокте, Die Nägel абріфпеідеп, 
befhneiden, ungues геѕесо. 

Срезивање, р. даб ©фпеіреп, геѕесіїо. 
Срезивати, зујем, у. impf. абјфпеје 

den, дезесом yy, 
Срем , та. (Рес. и Срем.) vide Сријем. 
Сремац , мца ш. м. и Срем.) vide 

Сријематљм аи Гавал н 0, 
Сремачкӣ, ка, ко, 1) firmifġh, sirmi- 

cas, sirmiensis. 2) аду. ти ф, sirmice. 
Сремица, f. die Girmierin, femina sir- 

mtensis, 

Сремичица, .f.. dim, 9. Сремица. c^ 
Сремвиња, f. vide Сремица. ~~~ 
Сремски, ка, ко, (Рес. и Срем.) vide 

Сријемски. | 
Срёмуш, m, (Ред, и Сре.) fide Сри-" | (£ iao ope 

у. ДГ. 
уемуш,; 

Срести, ретем (и сретне 
Љедедпен (einem), obviam fio cui. 
естисе, решемсе (и сретнемсе), 

v.r. pf. einander begegnen, obvian fio 
Срстан, тно, но, vide срећан 
Сретање, п. Daê Begegnen, ogéunfus. 
Среташи, ам, у. impf. begegnen, ob- 

viam fio. 
Сретатисе , амсе, v. r. impf. fidh bes 

qeqnen , obviam fio. 

Сретен, m. WManngname „ nomen viri, 
Сретеније , n. Maria Heimfuhung, vi- 

sitatio Mariae (2. бебг.). Србљи важу 
да се тада срете љето и зима. 

Срећа, f. da Oliicf, fortuna. 
Срећа, m. (Pec. n Срем.) vide Срећо. 
Срсћан, fna, но, аб ф, fortunatus. 
Срећан, m. Manngname, nomen viri, 
Срећи, сречем (и срекмем), v. pf- 

bucdhitabiren, syllabatim еего. 
Срећко, то, Manngname, nomen viri. 
Срећо, за. (Ерп,) hyp. y. Срећко. 

, 

бе мы: чай а = шалба. هو 

a УНЕےس ر ی یے کک یک ےہ کک کک  

 ی کک ےک <
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| Среш, т. (Рес. м.) vide сријеш. 
| Сриједа, f. (Epi) 1) ое УН е, medium, 
| 2) der Mittwoh, die Mittwohe, dies 

. mercurii, 
Сријеђ, m. (Epi) die Boden- Daube 

| am afe, tabula fundi doli. 
| Сријем, т.(Ерц. )Sirmien,Sirmiensis ager. 

Сријемац, мца, m. (Ерц.) der © Girmier, 
Sirmlensis. 

 Сријемски , ка, Ko, (Ерч.) |ишф, 
SIırmiensis, 

| Cpijemym, m. (Ерц.) Art mildwadfen: 
| Deê Zugemüfe , obsonii genus. 
Сријет, m. (Ерп.) der Weinftein, tartarus. 

| Срицања, n, Das ЗЗифђабтен, syllaba- 
| rum distincta prolatio. 
| Срипаши, сричем, v. impf. Виф[ абі 
| тей, syllabatim effero. 
| Сркање, п. Daê С фПијен, о. 
| Срваши, срчем, у. impf. fdlûrfen , 
| sorbeo. 
|Cpruymu, нем, у. pf. {$[йт{ей, sorbeo, 
| Сркутање, n. а, анё. 
| Сркутати, кућем ид, У, 
Срма, f. vide сребр 

* О 

ати. 

"Срна, f. das Жеђ, саргеа. 

| Сондаћ, m. der Rehbod, capreolus. 
"Срнешина, f. Daê Repfleifdh, саго саргеае, 
'Сбнеһй, Ба, ће, Rebs, арша, сае 

ргеагиш, 
Срнче, чета, р. vide ланел аб 
Сродан, дна, но, unter einander Vets 

тапог, cognatus : 

„ћано сродно jamo голубова — 
Сродитисе, имсе, у. r. pf. einander 

«lS Bermandte erfennen, propinguos 
зе appellant. 
ї Срођавање, n. da8 Bettern, appellatio 

titulo consobrini. 

Срођавашисе, амсе, v. r. impf. Better 
werden, appellare se consobrinos. 

| Срозаши, ам, у. pf. ;. D. Die Gtrüm- 
pfe vom Beine herabrollen, devolyo. 

Сровташисе, кћусе, v. г. pf. m. j. 
свиње, їф in einen Haufen zufams 
mengrungen, cum grunnitu concurro. 

Срчан, чна, но, | пбеке п | пштено , 
Србчит, ma, mo, ў convenienter. 
Срп, та. die Sibel, falx. 
Српак, пка, 1) hype ¢. срп, 2) некаква 

трава. E 
сбпив, dim.” Y, Ае 22 “Жс 

Й | die Веи, AR 
Српкиња, ЈЕ 
„Српска, f. Сере, Serbia, vide Србија. 
Српски, ка, ко, 1) ferbifh , ѕегрісиѕ, 

2) а. јен, зетблсе. 
Српчад, f. (coll.) junge Gerben, serbica 

juventus. 

"Српче, чеша, п, ein јипдег Gerbe, fuer 
serbus, 

1 Српчићи, m. pl (со ) vide српчад. ва 

| Срмали, adj. indecl. vide пицу Пака f. dim. у, стаза. ЧОРА, 

кж Ста 798 

ZA Ep Срце, n. dag Herz, cor. ó 
Сбча, f. Daê Olas, vitrum. i 

Срчали, adj. indecl. gläfern, vitreus. F 
Срчан, на, но, H. п. момак, дијете, | 

KOH , herzhaft, feurig , animosus. 
Срчанйн, ш. шрава од срдобоље. 
Срчанипа, f, 

Срчика, f. dag arf des ФоПипре:8, 
medulla sambuci. 

Сршљён, та. Ме Horniğe, crabro. 
Стабло, n. der Stängel, caulis. || 
Ставити, им, У. pf. ftelen, statuo. ү 
Стављање , п, dag ©{еЦеп, positio, 

за о. 

Стављати , ам, у. impf. ПеПеи, statuo. 
Стадо (стадо), n. (ст. Фе Herde, 

grex: 
„Ако менаджањеш, даћу ши ја cma- 

до — 
„Што ће шеби стадо с премлогим 

овцама ! 
„Кад ши траве немаш стадо aa на- 

пасеш — 
Стаза, f. Der Fuffteig, semita: , 82-5 | 

Стаја, f. Der Stall , stabulum’ @ 
Стајање, n. рад Steken, statio. + 
Стајање , n. Dağ Verbale yon стајати in Ж 

alen Bedeutungen. 
а]аши, стојим, у. impf. з) Ёебеп 

"bleiben, consisto, sto. з) стоји вина. 
(ъуди), лавеж паса, рика волова, 

Вед! пп, coepit, existit, 5) ово ме и» Я; 
десет гроша, Foften, ао. РА "АН 

Стајаши , јем, у. impf. von Се , 
Стајаћи , ha, һе, [еђе ф, fonntagli | | 

solemnis. 4 
Стајаћица, f. стајаћа кошуља, daS 

Severfaqê bede , solemne E 
Стајка , f. rauenname, nomen feminae. ЮТ 
Сшака, f. $гацеппате, nomen feminae 

(von Стана). 
Стакалце, gema, n. dim. 9. станлој у 6 
Стаклар, та. Der Slafer, vitriarius. ^ 
Стаклен, на, но, gläfern, ооп Glag, 

vitreus. ДР TA 

Ставленце, gema, n. vide става: 10, СА 
Сшаклитисе, имсе, у. г. impf, glûnz A 

еп, mie @[а8, ККЕ ut vitrum. 
Стакло, n. Daê @[аё, vitrum. 
Ставнути, нем, у. pf. умуаиипентиг 

čen, propius адтоуео : угарке, ватру. 
Стшако, m. hyp. 9. Станоје. 
Сталаћ, m. Ruinen einer alten Bura 

an der Morawa, ober Ћуприја: 
„Вино naje Тодор од Сталаћа 
„у Сталаћу на Морави граду — 
Стшалаћанин, m. н. п. Тодор, т. |, 

из болк. 7 
Стпамбол 7, ш. vide apr par сз 

Стамболија*, m, vide Цариграђан ин, 

л 

сөе REE 

лсج  

ea ОЖ ышы. 
ta 

ы اب 

ин ай 
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на 
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Стамболсви, 

minae. 

Стаменка, f. Ўўтапеппате, nomen fe- 
minae. 

Стаменко , m. Збапивлате, nomen viri. 
Стан, m. 1) der УВерестић!, machina 

textoria, 2) Die Gennerey, locus et 
casa mulgendis aestate ovibus. 5) der 

Leib (als Theil des Hemde), indusii 
corpus. 

Стана, f. 
nomen feminae. Ea EEE. Хтацеппате, е 

Станава, 1: Şrauenname, nomen feminae. 
Станак, нка, ш. нема ши ту стан- 

Ka, bier її fein Bleiben für Dih, 
vix hic remanere poteris; abi, si ше 
audis. 

Станар, m. der Genner, 
stos, 2, 

Станарев, ва, nd FÊ бтйзиаров. 
Станарица, f. Die Gennerin, ovium cu- 

ratrix, 

Сшанаричин ‚на, 
curatricis, ovium. 

Станаров, ва, во, дед станар, cu- 
ratoris ovium, 

Станача, f. Хеапеппаше, nomen feminae. 
Станимӣр, п 1. аппёпате, nomen viri. 
Станисав, т. Manngname, nomen viri. 
Стотина: f. ўгацеппате, nomen fes | 

minae. 

Станишисе, имсе, v. r, pf. fteben blei- 
ben, {ПП Пеђги, sisto: не станиосе 
до мора! 

Станица, f. Frauenname, nomen feminae. 
Станиша, та. Rannêname, nomen viri, 

Станка, f. ўрацеппате, nomen femi- 
nae. 

Станко, m. Manngname, nomen viri. 
Станован, рна, но, (cm.) feftgéegründef, 

firmus : 

„„Да од њега сва гора мирише, 
„И по гори становно камење — 

Станоје, m. Manngnamé, nomen viri. 
Станојка, f. Fravenname, nomen femi- 

пае. 

Стар, ра, ро, 1) alt, senex. 2) alt, 
vetus. 

pecoris cu- 

HO, Der prana pua 

п. dag Gorgen, sollicitudo. 
Cmapamnce, амсе, у. г. impf. beforgt 

"fenn, curam 790 sollicitus sum. 
Старац, рца, m, л) der Greig, senex. 

2) ме Shmwiegeryater, socer, cf. 
macm. 

Старац, pga, 
vinea vetus. 

Старачви, аду. 
токе, 

Ст: аре ье, Ti. paa Altern, senescentia (2) 
Старшина, my рес Среу.) ЖТ 
ү д Р ИМ, “Ж K ° 

уже ; „ 
је". ~ 

m. (їп alter Weinberg, 

wie еіп Greig, senis , 

Cma ` 792 
А, Уа 3 кө 
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, УІ о@радскил 
* Стамена, f, орау ЖЕ nomen fe- 

лпарешинин, на, Hog (Рес. и. с ем.) | 
vide тарјетинини 24 

Старетинсшво, Рес. з TEA =- пописна. ДЫ де старіепинетв | 
Старешовање, н. · ДРес © ide 

cırıapjerırOBaR E ње“ 
Старешовати, шуге ec. и Срем.) 

vide старјешовапи 
Старешство (старештќо), n, (Рес. 
Срем.) vide старјешсшво. ==“ 

Стара Вла, m. Theil des }{шОНфеп 
Gerbienš , 

Стора сват, m. фес Oberfwat, cf. 
женидба. 

Старина, f. 1) од старине, ооп, Al 
ters þer, antiquitus. 2) (m.) мој cma- 
рино! mein lieber Alter. ѕеһех: Ста. 
рина Новак, ein berühmter Heiduf. 

Старити, им, у. impf. altern, ѕепеѕсо‹ 

Старица, f. ме 2112, senex mulier : 
„Ој сшарице Османова нено! 
„Узми мене за Османа твога — 
Старјешњи, PHYL, у. impf. (Ерц.) alt 

werden, alfern, зепе5со. 

Старјешина, ш. (Ерп.) das Oberhaupt 
der бапине im Haufe, caput familias, 
patriarcha С). 1) Вутњи cmapje- 
шина влада и управља кућом и 
свим имањем: он наређује hemi- 
Һе и момчад куда fe који ићи и 

„штпа he који радити ; он продаје (с 
договором ку Һана) што је на прода- 
ју, и купује што треба купити $ 
он држи кесу од новаца, и бринесе 
како ће плашити арач, порезу и 
остале дације. Кад се моле Богу, 
он почиње и свршује. Кад има Ka- 
кри гостију у кући, старјешина 
се сам с њима разговара, и он с 
њима руча и вечера (у великим Ky- 
Кама, ђе има млого чељади, нај- 
прије поставе старјешини и гости ~ 
ма (у шаковим кућама слабо који 
дан нема гостију) на једној софри, 
а на другој ђетићима, и момчадма, 
која раде у пољу, па онда зечерају 
жене и ђеца). Старјешина није сваг- 
да најстарији годинама у кући: : кад 
отац остари, он преда старјешин- 
ство најпаметнијему своме сину 
(или брашу или синовцу), ако ће 
бити и најмлађи ; ако се догоди да 
који старјешина не управља до- 
бро кућом, онда кућани изберу apy- 
rora. 2) старјешина се зове који у- 
правља једним селом (сеоски сша- 
ріешина, пп. ј. киез или кмет Ka- 
кав), или читавом наијом. У ври- 
jeme Прнога Ђорђија сваки је војво - 
ла био старјешина у својој кнежи- 

ни, а Ђорђије је био cuita puuna ; 
y свој Србији, 

5 уус ~ 
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Старуешинин, на, но, (Ерп.) 58 cma- . снагу, begann, coepi. т) Ёоћем, con- 
]ешина, iliius. qui est, „ старјешина. sto: стало ME десеш гроша. 

| Старјешинство, n. (Ерц.) Umt und Саву Ма f. eine дет 3106) сташве. 
Wurde des старјешина, dignitas 7e» сш ан «Itag. Ding, Тез. 2) није 

ри, nif Рејопускев, non est | __ старјешина. 
Старјешовање, п. (Ерп.) das Befehlen quod адтитеге, 
' alê старјешина, imperium more Стварање, n. da @гїфайей, creatio, 

. старјешина. Стварати, ам, у. impf. егіфаеп, creo. 
| Старјешовати, шујем, у у. impf. старје- Створ, m. das ЗУЛафитесе, Urbeit, Wert, 

шина {ерп, sam старјешина. • opus. 
Старјешстшво (старјештиво), п. (Ерп.) Створење, п. баё (бе{фбрў, creatura: 

vide старјешинство: . < У _ какво је шо створење? 
„Ако fy је nanum по старјештпву, Спввритељ, та, der С фдрјег, creator. 
„Напићу j је старом Југ’ Богдану — Створитељев, ва, во, des Бфертег5, 
Стармалл, лога, m. der merge, naz creatoris, 

nus. e Створити, им, у. рё {фа{еп, creo. 
Ro ка, ко, apn Der ебх, „Створитисе, имсе, у. г. pf. fih vers 
Стари Се. ® wandeln, verwandelt werden, mutor. 

Старојко, vide стари сват. W: Сшврднушисе, немсе, V. r. р г) бате 
Старосватица,!. жена старога crama., werden, duresco. $) bart, farg werden, 
Cmapocsamckn ,. ка, ко, 1) ftårofma= avarus , tenax fio. 

tld. 2) adv. wie ein стари сват. Стега, Е, verfdhärfte Polizey , Cordon 
Старосватсшво, п. das Amt und die (седеп Räuber, Pef), circumyentio. 
х Wurde des сшари свай, diguitas 7o7 Стегно , n. Der ©феп?еї, crus: попи- 
стари сват. wao стшегна. 

Грир раван диоца, пу(Рес А Стегнуши, нем, V. pf 1) nailer 
vide аро мене · (feafi), аНгаћо. 2) H. п. село, eng ит 

mapote anna 1579. ом сша № у ringer, circumdo АМ сї „стерли ra 
роседилап. лбу, i дужници. Кыр 

Сптаросіђелац, сид der Alt- Сте enye Ж стисну шисе. 
а (Ерц.) faffe, qui Стезање 8 Жш, attractio. 

Cmapocjegnaan , дпоца, m. f diu jam  Стезаши, ежем, у. impf, апџеђеп, at- 
(Ерц.) _: alicubi traho contraho, i 
sedet. i Стезатисе, ежемсе, у. г. рї.Ёеїп reund 

Старост, f. а) Ваё 21е, senectus, 2) {ейп von Ausgaben, f ларр thun, parco 
die Sorge, sollicitudo. sumtibus. 

Староставне књиге, f. pl. (ст.) alts Стеља, f. з) die Fütterung des Saum- 
verfafte Biger,. i antiqui (oder {а [8 , munimentem interius cliteila- 
måäre е8 ftatt пароставне ?): rum. 2) die Defen, faex. 

„У Марка су књиге староставне: Стељка, f. онај кочић, што на њему 
„Марко знаде на коме је царство — стоји витао кад жене сучу пређу у 

Старчев, ва, во, Des старац, senis. dag бивасте des Hafpers. 
„Стена, 1. (Рес и Срем.) vide стијена ~ aut soceri 

Старчеваља, t 1 Спеница; f ес. и Ср псе спје=- 
Старчина, f. а Е > старац. =—— 7 ница; 
Старчић, m. dim. 9. старац. „~~~“ Стёњак, вна ,,; и] Тр # vide ар Р = фе ы Р? 

ро] ЧЫТ E i 
Стас, m. der #$ифё, der Stafur, sta- | жижав 

tura, cf. расти. CE т. Ве 
Стасати, ам (и, с ашеи), vide при- њак: у „лава 

спјети t Стењање, п. даё к gemitus, 
истасина, f ко Шу ос) vide вли» suspiratio- 

пасу ng? jem, grinn i Стењати, ем, у, jmpf, tof 

\Сшашве, f. pl. die амтеф ерепделп piro. д рї, ӧбпеп, swe! 

awen За си in denen der Weberbaum | Спење, аай бем) vide спиење 
liegt. Стење, п. (Рес, и Срем.) vice стшијсње. 

Стати, AHEM, у. 6 1) tehen bleifens ·Степстисе, пемсе, у. г. Pf fid vere 
consisto. 2) на што, fretenn, insisto. (ФГадеп , oerfommen, nescio quo abiit. 
3) коме на пуш, in den Weg treten, Стерање, n. das Breiten, ѕігано. 

verhindern, impedio. 4) није ми стало, Стерати, рем, у. impf. breiten deden 
dran liegen, interest. 5) стаде га вика, sterno, f 1 

° u fw. е5 еп апр, begann, coepi. 6) Стерати, ам (Pec, и (Срем) аи 
| стао виноград на род, момак на — шћерати~ ~ Pa ЖОЙ! 1 

с» ту Күч 2 Й 
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Стеривање,т: (Бес. и 
ривањелл 

Стерива N 
vide шһейи:! 

Сшёсаши, 
bebauen, exasció. 

Сшећи, esem, v. pf. erwerben, come 
paro, H. п. новаца, кућу. 

Стшећисе, шечемосе, у. г. рї. 1) фи: 
fammenlaufen, сопсигго. 2) werden, in 
Erfüllung дереп, fo: 
„Штогођ рекли,кодБога се стекло 

Cm: гтнултш, нем, vide "стићи гамиеа 
Cmîia, m. ме Sham, pudor. 
Сшидак, шка, т. 1) caucalis HBS: 

{lora Linn, Ова трава има бијел IBH- 
јет у сриједи мало црвен; Жрбљи 
приповиједају, да је оно црвено од 

рем.) vide mhe- 

прије веће било, па сад сваки дан. 
бива мање: зашто већ нестаје 
стида међу pyama. 2) daS lebte 
Gfitdf їп der ©фи еЇ, бав jeder fih 
fhämt ёи nebmen, cibi ultimum fru- 
stum. 

Сти дан, 
Cmi сдење, р. 

дна, но , (фатђаје, pudens. 
(Рес.) vide сшиђење. 

Стидетисе, димсе, (Рес.)| vide cyw рту о тожина, f z i 
Стидитисе, имсе, (решо Рали ы -den Pferde daran pub $ den, cardo. 
Сшидїънв, ва, BO, Гата, аејфани 

pudđdibandus. 
Спидноћа, f. die Gham, pudor: 
„На љепоту Kao и Бевојка, 
„На стидноћу као и негјеста — 

Cmi (Beme, n. (Ерц.) Das Shåmen, pù- 
dor, die Sham, pudor. 

Ст Њеписе, стидимсе, у. г. impf. 
(Ерц.) fih fhämen, padet, егиђезсо. 

Стизање, п. рад Erreihen, Ginpolen, 
consecutio. 

Стизати, ижем, у. impf. егсеіфеп, 
assequi. 

Стијена, f. (Ерп.) die Felfenmand, der 
elg, saxum. 

Ер), die бейеп, Спиење , n, 
Брна. 77" 

Стијење, р. (Ep1) d der Docht (befonderg 
Die ёа е trip’ ате Urt davon), 
ellychnium. 

Ст„їнутисе, несе у. т. pfs м: п. ло], 
ре, сопре1азсо. 

Стипса, f. Der aun , alunien. 
aa п. das Стереп іп Шани, 

coctio in alumine. | 

Стпїпсати, пшем, v. impf. in 
fieden, coquo та alumine. 

Cmâcak, ска, m. Die gufammengedrü cf = 
te aut, pugnus compressus: okem 
стписак ! 

Стискивање, n, dag 
compressio. 

Слискувати, куем, у, 
mendrüden p сотргипо, 

‚ (coll. 

аии 

Zufammendrücten, 

impf, зијате 

Сти 795 ̀ 

јемсе, з тіўе сшеза- | 

M, V. pf. sufammendräden, 

Стискиватисе „KY 
шисе 

Стиснуг 
comprimo, 

Стиснушисе, немсе, ӯ. т. pf. fi я ф eins 
* fhränren (in Ausgaben) , -contraho Ve- 
la (quoad sumtus), 

" Стићи (говорисе и стигнупш) , Сшиг- 
нем, у. рї. есгеісфеп, einpolen , asse- 

quor. 2) сад стиже, it Ёрїйїїї er 
„в an, adest: 
„Стицање ш. да$ Bufammendrüden 

(der Feuerbrände), admotiò. 
Стицаши, ичем, +. impf. ушјапитена 
Drier, admoveo. 

"Стјеница, f. (Ерп.) die Wange, cimex. 
Ст ан, т, (Ерц.) die Felswand, sa- 

;ха,,®зегїез, вахон... , 

сте hundert, certum. 
Спїө%, стола, m. 1) der Stuhl, Sefer, 

seilg 2) (ст.) der Tifch, mensa: 
„У Павлову светом намастиру 
пне б од злаша столови — 
Стбг, т. „Getreidefhober, aceryus 

frugum. 

Стожер А У! der Baum in der Mitte 
Der Tenne, um die 0геѓфедг 

Стоин, ш. Wantsrame nomen viri. 
Стоисава, f. ај пуни nomen femis’ 

пае. 

Стоић, m. WManngname, nomen viri. 
Стоја, f. hyp. v. Стојама. 
Сіпоја, m. (Pec. и Срем.) vide Стојо. 
Стојадин, та. Mannsname, nomen уші. 
Стојак, m. WMannëname, nomen viri. 
Стојан, m. Manngnameé, nomen viri. · 
Стојана, f. Grauenname , nomen femi- 

nae. 

Стојанка, f. Şrauenname, nomen feminae. 
Cmôjka, f. Frauenname, nonen femi- 

пае. | 

Стојко , та. йөне nomen viri. 

Стојна, f  Frauenname, nomen femi- 
uae. 

Стбјница, f. з) Daê ©teþen, statio: 
прођисе стојнице, was ftehft òu immer 
ба? дер doch fort. 2) dim. Y. Стојна. 

Стојо, т. (Ерп.) hyp. v. Cmojan. 
Стојша, т. Manngitame, nomen viri. 
Стока, f. 1) der Herdenreihthum , co- 

pia рари et рёсотиш. `2) Waas 
 , ‚ mercesا

Стдва , m. (Рес. и Срем.) vide Споко. 
Стово, т. (Ерц.) Зеу о. Стојан. 
Стокућанин , m. Der Фојенегадег, #ГАї= 

fher, garrulus, qui commissa prodit, 
hoc que modo vicinos ininiléat. 

Стоквућанна, f, die Poftentvägerin , de- 
latrix. ДУ. 12 

Стола, f. ћур. о, столица. 6 2 КУ А 

Олфа) стоца , ш. 1) yide Koan. 1 fängt aege 
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2) град у Ерцеговини (између. Мо. artes: ا с моје, стране. 5) fovicl 
стара и Требиња). «ай, брд А Ый) j mons: уза страну, 

Столица, f. der Сее, Gfupl, sella. “а преко сш іра е, велика страца и 
"Столичица, f. dim. 9. столица, ос“ Ура 67929-3 "ла: +8 22 И ә 
"Столоваша чаша, f. раб Ёеїфад1а8$,‚ ca- Страни ща, таш y- страна. “<< 

lix vitreus. Страдв "та; "то; vide страшан. 
"Стонога, f. Die Scolopendra (ein giel- Страота, t {йт єтї (фи Теђеп) , ter- 

füfiges леб. ribile visu, dictu: страота Божја. 

"Стопа, f. 3) der Tritt, Länge їйгє Ки» Cmpamamip, та. Jtanngname , nomer 

Веб, pes. 2) die Binde, агіето, viri. « 
"Стопало, п, бег диђ іт engien Bers Сшрашор, m. (сш.) Art Kraut, herbae 

ftande, pes. | genus. 
"Стопиши, им, у. pf. 1) јфтеђеп, li-- Страшоров, ва, во, (ст.): 

quefacio. 2) човека, vernichten, adni- „Стари сваше страторова грано! — 
hilum redigo , ойо: „Једна врста босиљкова, 

'Стбпитисе, имсе, v. r. pf. бее "друга врстпа невенова, 
liquesco. РА „Трећа врста страшорова — 

"Стопипа, f. dim, о. стопа 72—44 „Која врста страторова, 
"Стопурина, f. азот. Y. стопа, „Та је врсша врајобера — | 
"Стбтина, f. da Hundert, centum (fr, Страшан, шна, но, іфгеёйф, fürge 
dla centaine). ferih, terribilis. 

"Стотиниџа, f; dim. 9. cmo- Cmpamême, n. des @фгефесп, torritioy 
Стошињак, HHA, т. 

дан стотињан дуката. Страшивац, вца, та, дег Hafenfug 
шина: има je- Страшив, ва, во, vide странно 

Стра, раа, ım. 1) der ©фгефеп, teror. „ Memme, ignavus: 
2) die бише, timor. Дажа рече дружина осшала: 

Страва, f. ђег.Сфгеф (eine Rrantpeitj t SPREE рашивца Бошка Југовића ! — 
баё Uuffahren vor СБ фгесеп, terror. 

Страдање, п. Daê бееп, perpessio. 
Страдати, ам, у. impf, [eiden , pati, 
Стража, f, die Wahe, exeubiae , vi- 

gilae. 278: овај 7 
Стражанин, ти. vide “efi pa ap. 
Стражар, m. Der Wächter, excubitor. 
Стражара, f. die Wahthütte, das Badtz 
ђаив , vigiliarium. 

Страњарев, ва, во, | des 9844#е:5, 
"Стражаров, ва, во, f vigilis. 
Стражарска, ка, ко, л) Увафеска, vie 

gilum, 2) аду. wie ein Убафеес, vigilis 
more. 

"Стражарче, чета, n. Dag Wägterlein, 
parvulas vigil : 
„А стражарче долеће са страже — 

"Стражњт, ња, ње, Der Bintere, poste- 
пог; најстражњи (н. п. човек, посао), 
бег lekte, fhlegtete, postremus, . 

"Стражњица, f. Der Hintere, родех. 
"Страиња, та. УЛаппёпате, nomen viri. 
"Стрампушица, f. Der Geitenmeg, E 

mita. 

\Стрампутицё, adv. auf einem Geiten: 
wege, extra viam, 

Стрампушичење, п. раб Gehen auf 
Seitenwegen, deviatio. 

"Стрампупшчиши, им, V. impf. auf 
шп; Ubmeaer gehen, devio. 

Страна, f. 1) Ме Сене, latus: с ове 
стране {нада fogar С ове стпране 
Божића, 0. i. vor —; једна страна 

\ брашна, d.i. die eine Geite Der Pferd- 
\ Ха (бо Ota). 2) die Seite, 0:1. Partei, 

шрашивица, f. Der Фајеијиј, timi- 
dus: 
„Топал - паша љута страшивипа, 
„Он Булаша не смје погу бити 
„Од Кокора и од Јездимира == 
Страшило, n. dag ©фге@бїїд, Соте: 
mänuhen, die оде фене, terricula- 

еп атп 
E8 им, У impf. freden, 

47, 

кке; ва , BO, фтесрај, formis 
‚ dolosus. 

Страш И па 2: у” е страни, 
E е ле ЛИД, 

Стр ашлый та ,/Ё УР шыл твица- 
еи суд, m, да јипаће бег, 

ļudicium uoyissimum, 

Стрв, m. ее eines vom Wolfe ае[те[= 
{еттеп 3 iebes, e cadaveris: не- 
ма му стрва; не набг му се оры 

Стрван, вна, но, н. п. пас, Hund des 
som Uas девойсё Ё, camis qui Cadaver 

ustavit ; ferox. 

вина, f. ђаз 2a8 , cadaver. 

Сшрса, f. Der ЖУафортг{ргипа, pars tecti 
рго Minens: шта ти стојиш под. 

` стреом, me не идеш у кућу? 
„Сниска стреа, висоћ Буветија — 
Стре Ба. F пруга на женским кецез 
ан Der Сет, virga: 

к лепе ти си стреке — 
Стре ноу f. курем, ) з. сшриз 

јелаљ7т“ кре). Й 

T A d іту У. рела. 2) үз 

de стрјелица д. = АН 17 

+ 
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Cpe жанабы ес, и Cpem. wide ст 
јељање Фуа. , С 

Стрељати, faM, (Рес. Срем.) 
стријељапш. еее » f = 

Стремен, ш. (ст. Сеја 
lorum stapiae : # €< e 
„Onhe j пала крвцяфд јуна 
„Та доброме коњу до стремена, 
„До стремена, и до узенђије, 
„А јунаку до свилена паса — 
Стрепити , им, у. impf. erğiftern, erz 

beben, сопігетіѕсо, 
Стрепљење, n, das Сту еки, tremor. 
Стресање , n. da Uusfhütteln, decus- 

510 , ехси5510. 

Стресати, ам, у. impf. н, п. рој, Bers 
абђфи єеїп, десипо. 

Стресатисе, амсе, у. г. impf. fiġ 
бори еј, executi, 

Стрести, сем, у. pf. Бегарјфишет, 
decutio. | 

‚ Стрестисе, cemce, у. r. рї. fih {01 
teln, їфаирегп, ехсан , соһоггеѕсеге, 

Стрижење, n. раё Seren, tonsio. 
Стриза, f. 2) da8 Зид фиње!, segmen- 

tum paani. 2) vide свита. 
Стризица, f. dim. о. стриза 
Стријела, f. (Epu,) 1) Der Pfeil, 

ta. 2) громовна, Der Donnerfeil, 
fnlmen. 

Стријсљање, n. (Ерц.) baê ©сфіевен 
nit Pfeil und ogen, jactus sagittae. 

Стријсљати, ам, у. impf. (Ерп.) 1) mif 
Pfeifen (ф!еђеп , Jaculor. 2) очима, ер 
blidt fharf umher, oculis сојбро, 

Cmp“ra, f. hyp. ө. стрина 
Стрико, m. Бур, ©, сптрит 
Стрлна, f. очина брата жена, Deg 

Better Frau, uxor patrui (fratris pa- 
tris mei). Поуздаласе стрина у си- 

новца, па остала јалова. "Кад се 
у стрине иште, у очи се гледа. 

Стринин, на, но, бег стрина , uxoris 
раги», 

Стрићи, ижем, у, impf. {фегеп, ton- 
deo. 

Стрбц, m. 1) Betfer (Vaters Bruder), 

ev · Стрмоглав, аду. 

Стр 

Стрмке, f. pl. die Зете фии, funis | 
ulus crumenae. € 

Cmpmo ‚ 1) auf die Erde; Thalab, deorą | 
sum: стрму, брду, bergab , bergan, | 
deorsum, sursum. | 

mit Dem Kopf yor: 
Сшрмоглавце, аду. | ап, praeceps. 
Стуџоглеђа, m. der vor fih ріп ређе, 

deorsum tuens. 6 

Стрмиогуз, за, зо, H. п. коњ, ein Pferd 
von fteiien Hinterbaden, equus ргае- 
ruptis natibus, у. 

Стрнадипа, f. die Goldammer, embe- 
riza flava Kl | | 

Стрнт, на, но, н. п. љеб, жишо, ои 
Halm qefreide , frugum. | i 

Cmpuâîwme, n. dag Stoppelfeld, ager 
прија. | 

Стрњика, f, Ме ©ѓорреїп, stipulae: 
„Аво си ми снопље повезао, 
„Твоје овце по стрњики пасу — 
Стровалити , им, у. рї. über den Haus | 

{єп тесеп, еуегћо. | 
Строѕаљивање, п. Da§limmerfen, eversio. | 
Строваљиватши, љујем, у. impf, über 

ЈЕ п Haufen werfen, еуегіо. 
грово, п, Der фашјеп vom Sturme аб | 
агтфите о Früdte, pomorum decus- | 
sorum aceryus : лежи строво (испод 
јабука, испод шљива и ш. д.). < 

Строшити, им. у. pf. 1) зетфтдјеп, 
contero. 2) ausgeben, егово: © „4 | 
„Сптроши апо иладу- дукаша — 

Стрпати, ам, у. рї. gujammenwerfen, || 
conjicio, 

Стрпити, им, v. pf. (Срем.) Sten, über 
Стрпљетши, пим, v. pf. (Epu.)} {ih qes 

winnen, sustineo : не могу стрпљеши 
да му не кажем. 

Струг, га, Der Hobel, runcina, 
Струга, f. Ri in einem Baung, diru- 

ptio sepis: | 
Стругање, n. Вав © а$еп, rasio. 
Стругати, ужем, у. impf, fhaben, гадо. 
Стругач, m. 1) Der Gaber, rasor. 2) 

једев Jnftrument jum Shaben, instru- 

„Стрпетши , пим, у. pf. (Рес.) | ацёђба[: | 

patruus. 2) ùnrede ап ешеп абетп mentum газогишл. 
Mann, patruus. | Стру жица, f. dira. у. струга. 

Стрицкање, n. dim, у. emprem а Диме улап, f. ме Зоре[рапЁ, scam- 
Стрипцкати, ам, dim. №. стрићи ес. пита (¢) runcinatorium. 

Стр:ічев, ва, во, ђеб стриц, раівиі, 7 Струја, f. ўгацеппате, nomen feminae, 
Стричерић, т. vide братуче Струк, т. 1) der Stangel, caulis. 2) AH- 

тприје- ‘snua, f. (Ерц.) 1) dim. №. 

ег Би ber a mertel (ein Vermeinter 

Stein), falmeh. ЊЕ 
Спуркатт , стрчем, ү. рї. бехабГан{еп, 

Аесптто. 
А 

4 | А 

Стомён, f. die Steile, locus arduus et 
І ~ 

praeceps. 

Стрмен, на, но, 1 #11, arduus , 

Стрменит , ша, шо, j pr
aeruptus. 

jena струка, yon fhönem Wudfe, 
staturae pulcrae, 

Струка, f. л) ein grober Manter der 
Ulbanefen und Herzegowiner (wie еіп 
Gpaw!), pallii genus. 2) вамџија од 
три струке, eine Фгеђјафе Karbat= 
fhe, triplex. 3) Art, Gattung: сваке 
струке , allerhand, omni farins. 

Струнитисе, имсе, ү. г. pf. Urt Hauda ( 
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grimmens befommen, certis ventris do-  Стуживатисе, жујеми се,}\ „ | 
loribus laborare. v. r. impf. übel fegn, ћ 

Струњивање, п. dag Befommen ооп Стужитисе, жи мисе, и fa- | 
einer Art Bauhgrimmens, ventris per- у. r. pf. Stdio. У 
versio et dolor. Стукање (сптукаье), n. das сту: Sq- ii 

| Струњиватисе, њујемсе, v. r. impf. gen, usus vocis сшу! 
eine Art Bauhgrimmeng befommen, Стуваши, учем, v. impf} m. j. вола, 
ventre laborare. Стукати, ам, у. impf. {сту fagen, 

Струњица, f. eine gropeTafhe(Tornifter) со сту. _. ў 
ооп Зіедепђаагеп, рега е Јапа саргуа, „Сту нӯши (стукнути), нем, у. pf. 

Сшручак, чка, m, hyp. у. стру вере, j. вола, дет {еп сшу динјен, 
| Стручић, m. dim. 9. струк, | 05 bovi impero voce сту. 
Стручица, f. dim. №. струка. Ступ, m. 1) der Heuptaft, ramus. 2) Die 
Стрпаљица, f. die Sprige, Das Sprig- Саше, columna, н. п. ступови од 

| Стрцаљка, f, f ben, siphunculns. _ камена по црквама намаспшоским» 
Стрцање, n. da ©ргівеп, ѕрагѕіо. Ступа, f. 1) ein bölzerner Wörfer, Die 

| Сшрцаши, ам, v. impf. {ргївеп, spar- ОтгашрТе, mortarium ligneam , јад си~ 
|. go, spařgor, emico. la. 2) etne гаји пе ит Фапѓбгефеп, 
| Стрцашисе, амсе, у, г. impf. {ргібеп machina cannabi irangendae. 
‚| (рї Гей), ѕрагро invicem. Ступање, п. Daê Stampfen, ECtofen, 
| Струкање, п. dim. y. стрцање. tusio. 

` . + ‚ ~ t 
| Стрпвапи, ам, dim. 9. сшрцаши ЫШ упање, n. daS Treten (in das Haus), 
| Стрцнути, нем, у. рї. fprigen, зраг- трете5з10. 

SÊ Darrin j Рим کک бе. МА Кар 

go semel, i Cmynamn,am,v. impf. ftampfen, tundo. 
| Сшрчаши, чим, v. pf. hþerablaufen, de- Ступати, ам, у. impf. freten, calco. 

| бйгкө. Ступац (ступац), nga, m. die Stiga 
Стшршење, n. dag Cmporfiräuben (des {ашїфеп am Glitten, columellae tra- | 
_ Haars), erectio comae. hae. 2: 

| Стошитши, ши, у. impf, fträuben (5a8 Ступити, им, у. pf. treten, alco, 7 
|" Фаох), erigo (comam). Ё. 3 Ступица, f. dim. №. ступагу flous n, 

| Стршљен, m. vide сршљен ~ ређа. Сшурање, п, das .©егаршец{еп, dejes 
Сту! gaut, um den Офјеп її gu ciio. 

commandiren, vox ad bovem ut regre- Стурати, ам, v. impf. l herabwerfen , 
diatur. Стуриши, нм, V. pf. dejicio. 

| Стуаћ, m. По Ерцеговини припови- Стући, учем, у. pf. фегтофеп, contun- 
| једају, да се стуаћи (као виле или до, comminuo. | 

asoan) налазе по великим плани- Су, vide са, н. п. су два, су три дру- 

· нама и по камењацима, и имају на ге (у Ерцеговини emp dect , ##ээ>з,„ ا 
ЖҮЛ ` f . `` E > 

ногама гужве од љупвије жила: ga Субаша *, f. 1) vide пољак. 2) Der Uns 
им се ноге не клизају по страни terbafda, vicarius башае, pro баша. 
и по камењу; кад се коме преки- Субашин, Ha, но, ред субаша, рго- 
не гужва, а он уваши човека и из- bassae. 

вуче му жиле из ногу, ше начини Субашовање, n, das субаша : ерп, sta- 
| _ другу. + „ tus 7o» субаша. |Стуб, m. vide сшуп. Уб ето) башоваши, шујем, у. impf. субаша 

ува, f. die Baumleifér (Aus einer ·- ери, sum субаша. 
niht ёпарр берацепеп Baumftamm), Субота, f, Der Samftag, Sonnabend, 
scala ex arbore. Иб saturni dies, dies sabbati. 

| Стубица, f. dim. №. стуба Kan б? Субошипа, f. Maria » Therefiopel, The- 
| Стублина, f. ein Boler аијгефёег Stamm, resiopolis. Субошичанин, човек из 

alê Wafferbepälter, truncus cavus aquae Субошице. Субошички, ка, ко, Yon Г 
| сој вепдае. Суботица. Ni 
)Стубоком, von Grund анд, funditus: Сув (comp. сувљї), ва, во, troen, || 

_ пропао сшубоком. dürr, siccus, aridus. 4 
Студсн, f. die Хане, frigus. Сува болест, f. die Dörrfuht, Uusithe | 
„Студен, на, но, falt, frigidus. сипа, tabes. | 
Студенац, нца, m. die Quelle, fons. _ Сувад, f. (coll.) dürres Holz , ligna агіда. | 

„Студети, ди, у. пирг. (Рес.) | feyn, Суварак, pra, m. ein Sti dürtes Holz, 1 
Студити, ди; У. impf. (Срем.) Тулду) lignum aridum. | 

Стуђеши, ди, у. поре (Кра) © ° Сувашка, f. ein dúrres Holz, lignum А ЈСтуживање, даб Пере ери, die Uebligs aridum. 1 

Eeit, Uebelfeit, nausea. = Сувача, f. die са җы, mola едчапа; | 
5 а th 
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Пуца му. срце (за ким, или за кэ Суза, f, Die тусйне, Зађу а. | 

као кобили за сувачом. Сузити, им, У. impf. гуска Жыра 

Сувачањ, чка, KO, dim. т. сув. ба, Сузица, 1. dim. Y суза. 

Сви кашаљ, ш. Der trokene Бијен, Сување, n. Daê ебе: + 

tussis sicca. › Сукати, учем, ү: impf. drehen, tor 

Стваше, zuviel, nimis. queo. 

Сӯвб грожђе, п, 1) ошишао у суво Сукија *, f. бег Lappen, mit dem man 

"грожђе, er ці au Grund geridfet, periit : Die gadung in der Blinte је {юр ̀  
опремио га у суво грожђе. 2) сї. Суклата, и. grog und ипаеїфісе und 
банатисе. 5:88, соцуісішш їп hominem longum 

Сувјњав, ва, BO, etwa dürr, К ым pigrum. 

$03 Сув Сув. : Суз. Сум 804 

‘dus, macilentus. љање, n. Daê дегоомра еп (des Фаиг 
C; увопаран, рна, но, ипоеттафе, uns . феб, der Bienen), ргоуојино. 
emitt, Жыр ен carens. Сувљати, ам, у. impf. gerausmalen , 

Сувотан, тна, но, Der nidts hat alê provolvi : сукља дим из пећи; сук- 
Жайешре{еп, а pinguioribus desti- ` љају челе из кошнице. | 

tutus: Сукнен, на, HO, von Haustuh, e рапе 
Сувотиња, f. Die Nothfafte, jejunium no ктш. эр, š 

ex egestate, Сукнїшше, n. Haustuğ, panni DS 
Сувотсвање, п. фад сувошан = јеђи, stici, 

т? carere cibis pinguiorıbus. _ sa Сукно, п. Dag Тиф (das die Frauen 30. 
Сувотовати, тујем, у. impf. аме а 5 weben), pannus, domesticus, у1- | 

1 faten, prae miseria jejuno. Yor 

Сугре5, m. von Hunden oder $йф[еп Сукнуши, нем, у. pf. тун. п. ман ehê. | 
aufaefharrte Gide terra effossa a cane љу, фифеп, stringo. 2) berauströmen, | 

( 
|| 

aut vulpe. Нагазио на сугреб. Кад ргоуојуог; сукнуше челе, из кошни- | 
Беца нађу сугреб у пољу, онда пљу- це. | 
ну ¥ њега; зашто Kamy да могу Сукња, f. Der Шїеттә@ (der Franen , 
изићи по човеку. некакви швлопци tunica. 
кад нагази Ha сугреб па не пљуне ۾ Сукњейина, f. augm. 9. сукњазй fidt. 

ега. ° ий, f. dim. ә. сукња. 
Cya (gen. суда, рі. судови), m. a$ Сукббиши, им, vide скобити. эз! 
"Gerit judicium , jus, Су укрвица, f. Die Materie, Dag City 1 mi | 

Сўд, (gen. суда, pl. суди и судови), », [Ы Ё, sanguine mixtum pus, 
m. 226 Gefûf, Фејфит, уаз. Сукурчина, f. Halbfherjhaftes. 

Судац, суца, m. der Righter, judex. wort auf einen grogen und träg 
Судија, ш. 1) der Rihter, judex. 2) (£) fþen, ч. d. sat magnus penis: 

раё Geridtsivefen , res judiciaria : Султён, m. der Sultan, Sultanus. 
„И да друга постане судија — Сулшзнија, f. die Sultanin (Prinzefe), 

Судијин, на, ко, бев Riter, judicis. regia virgo: 
Судити, им, v, impf. (nome шша) „Молиле се двије султаније 
фи , јитђеЦеп, | „Своме брату султан Ибраиму — 

Сӱўдитисе, nuce, у, impf. vor Geriht Султанијин, на, но, фет Gultanin, 
ћереи, ın judicio constitisse : сис, „те іае viřginis. 

с њим ипо судесе. 6 

Судић, m: dim. №. суд (сбдај w 

су, дован, вна, но, н. п. вине Султански, ка, ко, 1) fultanifh, sul- 
dem ав rie gend, redolens Яабһит, {апїсцв. 2) аб, мал ф, тоге sul- 

Суђеник, m. der Зе пите, destinatus °” tani.” 
(реп даб Shidfal einem Madden alg Сулудаст, ma, mo, etwas дефојјеп, 

Mann beftimmt þat): Кад дође суђе- mit dem gefunden Berftande еправ gers 

пре [РА tani. 

HHK, HEK’ изједе говно куђеник; Ёгіедё, substultus. 

„Злату ће се кујунџија наћи, Сулундар *, та. die Фан фтдђте ат Ofen, 
„А мени ће мој суђеник доћи س Сумиња, f. Frauenname, nomen fexir 
Суђеница, f. die Зе штите, destinata. nae. Cr: 1 
Сужа, жња, т (ст.) der Gefangene, Сумлатща, f. vide суклата. j 

ui est in vinculis : Сумља, f, der Zweifel, dubiu 7 72 

Процвиљео сужањ Милутине Сумљање, п. da Zweifeln, dubitatio. 
‚. V тарий: бана Задранина — Сумљати, ам, у. impf. зрее, du- 
Сужа:»ство (сужањство), п. Die Ge: bito. 

fangenfdaft, captivitas. Сумљатиоб, амсе, ү. r. impf рећи, |i 
Сушење, п, Daê Thrånen, Іасгушаџо, dubito, 

ўлшан®в, үз, BO, $е8 Sultans, sul- | 

\ 

\ 



Чед | бум Сув Ж. 

"сумпор, та. Der Офтетеј, sulphur. 
"Сумпарача, f. осу фреје бе Lappen, pans 

nus (lacinia) sulphuratus (— Ёа). 

Сумрак, m. | die Dämmerung, crepu- 
Сумрачје?, m.f еси : 

Cynem У, m, die Defdneidung, circum- 
©1510. 

үм ае им, у. impf.. беї{фпеїбёп, 
circumceido. 

Сунећс ње, п, рад Befdneiden, circum- 
C1510. | 

„Сунепија *, m. der Befneider, circum- 
| слог: _ 
Сунђер * ‚ m. dèr Офратт, spongia. 
Суновраш, über Hals und Kopf, prae- 

ceps. 1 

`Сунуши, нем, у. pf. ein menig giefen, 
сан еп, fundo. 

Сунце „эш. die Gonne, sol. | 
"Сунцокрст, та, Ме Sonnenblume, he- 
| lanthus annuus Linn. 
Сунчани, на, но; Gonnen:, solis. 
су нчанилпа, f. Der Боппештађ! (im Zim: 
| mer), solis radius (cubile illustrans), 
| Сунчање, р. Daê Gönnen, арпсано. 

a 
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entgegen auf ме Bruft, уегђего in 
tergo et улсе Versa. 

Сусретање, п. баё Begegnen ; occur- 
515, 

Сусрешаши, ам, v. impf. begegnen, 
obviam бегі, Сунце sae, сумрачје се шар 

Сунце, п. dim. у, сунце Стевча Суоли, AHEM, у. pf. ermüden, des 
fatigar. 

Сусшигнуши, нем, уїде сустићи Је» 
Сустизање, n. das Ginbolen, аѕѕес 164 
Сустизати, ижем, у. impf, einþolen, 

dsp equor: 

Сўстпизатписе, ижемсе, у. т. impf. (von 

Dem, Pferde) mit dem þintern Fuge ап 
den vordern ап{їобеп, offendere pede 
posteriori anteriorem. 

Сустићи (говорпсе и суститнутши), 
игнем, у. рї: einholen, assequi, 

Суепшийипсе (говорпсе и сустигиуши- 
се), игнемсе, у. т. pf. (von дет fers 
De) пне бет Hinterfufe ап деп Border: 
fug апйођеп, offendo pedem anterio- 

_ rem нне. 

Сушлија *, f. ein Фелфе von Neis ип? 
MiG, EDL. 3н effen, cibi genus. 

Сутон, m. tiefe Dûmmerung, сгериѕсц- = 
Jum obscurius. 

'Сунчатисе, амсе, у. г. impf. fidh {©п» 
пеп (formen), аргісог. 

Суочити, им, У. pf. "саставити кога 

Сутра, vide: сјушра2 2:29 ee 
Сутрадён. vide с: јутра, ) лм, 

Сутрашњӣ, ња, ње, vide суу S 

BIA . C KUM да говори један другом у очи; 
gegenüberftelen (ую 2018 јаденђе), cons 

_ frontiren, committo. 
|Супрош, gegen, contra: 
[Супропштнсе, имсе , Ver, impf. коме, 

fiy mwiderfegen, ОНЕ о, 
aE: n, Daê Widerfegen, Der Wiz 

M ы та 
| Сургу нисаши, ишейї, 

рану 
де Ел a 

“pallidi: 
| „Сура сукња, мадри конци : 
ою ив. био , ко је шио — 
|Сурла, f der Хе, rostrum (suis); cf: 
| виша, Куша. 
|Суродица, f. ein menig yermandt, quo 

dammodo propinguus. . 
сурсаббв, m. Der Grobfhneider, sartor 

| vulgaris: 
[бурушва, f. bag Käfewaffer, die Pol: 
| fen, serum lactis: 

Чуўснежипа, f. (Рес. и Срем.) vide cy- 
| сњежипа. 

|усњежица , f. (Epu.) ©фиеедейббет 
mit Regen, Glatteis,. an mixtae plu- 
viis. ; 

2усрести, решем (и сус ретнем), ү. 
| ре оедедиеп, obviam бо, оссигго, 
Тусреш, та. 1) ошишао му на сусрет, 
| entgegen, ОБУ. 2) биши кога на 
еусрет, іча auf den Rüden, дали 

Сур, ра, роду bla (ооп Farbe), coloris | 

Сушредан, vide сутрадан 
Супук * , ш. vide кобасица. 
Суша, f. die Dürre, atidifas, "siccitas, 
Cy шан, шна, HO, H. п. година, Фи 

siccus, агїйиз. . 

Сушење, п. бад Зеосфпен, Dörren, sics 
catio, агејасб о, 

Сушити, им, у. impf. 1) frođnen, sica 
со. 2) фдӧтгёп, агеѓас1о. 

Сушци, шава, m. pl. Ме Dürrern 
бе ићеетет, die тап бејоићетз Пере, 
um daraus Siqueur ји тафец, uvae 
SICC OTES. 

Спипашисе, пасе, v. г, pf. H. п. вода; 
‚ febr feft ufrieren, congelari. 

T. 
А ; 

1 а, 1) interj. Doc, ѕапе: тпа нећеш та 

) 

то учинити, већ ако ја умрем; та 
немој човече; ша помози айо си чо» 
век! 
А. Fe си био? 
Б. Та ишао сам да зовнем Мирка; 

па га нема код куће. — 
А. Јеси ли ручао? 
Б. Та јесам (али —). 
2) сопј.»ећ =), et —, [010091 — ala 
au —: та е шији, "та по врагау, 

с 2 | 
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das ift ја (im Grunde) ales eins. 3) на 
нећим мјестима (у пјесмама) не 
значи ништа, него се само дода 
да је пуна врста, н. п. 
„На руци му три златна прстена, 
„Та сватри му цркла на прстима — 
„Кад погледа војвода Вӯуица 
„Ta Бе Чупић грозне сузе лије — 
„Чупић слуша па сузе прољева 
„Та од јада гледајућ. очима — 

Ta, Моје бег, Diefe Da, ista, дей, fem. 
оол тај, ma, Mo. ; 

Табак, m, 2) ein Bogen (Papter), pla- 
gula. 2)“ Der &ederbereiter, Gärber, cer- 
do, coriarius. * 

Табакана *, # Die Gärberey, officina 
coriaria. 

Табан, m: 1) die Sohle, solea, 2) ein 
Theil deg Pluges, pars aratri” 3) vide 
тпабанпе. i 

хле, claustrum. cf. гвожђа. 

catio., 

Табарка, f: die Rühlmanne (beim Brannt:- 
meinbrennen), lacus. 

· Табати, ам, v. impf. treten, Йашр{еп, 
calen. wi sz 

Таба, 1. Da’ Феђаије für die Kanone f 
casa tormenti. и 

Табор (у пјесмама и шаобор), т. баё 
faûer, castra: 

„Да разбијем табор на Мишару — 
‘p Beje чадор силног цар’ Мурата, 
¥ сред Турског силна швобора — 

"Гаван *, т. 1) der Boden, Plafond, die 
ŞelDerDecfe , lacunar: ударио главом · 
y шаван, 2) дег Boden, tabulatum su- 
premum: на шавану. 5) “чиди, М4: 

ве, tabulatum , гај ит: један таван. 

вупуса, један таван меса. 4) Stog: 
twérë, tabulatum : ` 

„Кулу гради од двадест тавана — 
‚Таван (толван), вна, но, finfter, ођзси- 

газ. Тавној ноћи нема св;едока. 
Тавонити, им, у impi. Ррддшеп, fundo * Такнути, нем, у. pf. Бегтїйгеп, Б1йеїпз 1 

aut Јаслаат то то, 

Таванск/, ва, KÖ, H. п, врата, Bos 
Delis, 26 tabulatem pertinens. 

Такањсње, n. Daê Boden, fandi aut 
tabulati adstructio. 

Тавчпа, f. dim. $, тава. 
Тавна, 1. з ријеха у Босни у Зворнич- 

вэ) мани. намастир на то рије- 
ци (тај се намастир зове и Троји- 
па). 

Тавнгза, f. Flufi und (едеп? іп der Ia- 
бачка nanja. Ғавнавац (BHA), човек 
из Гавнање. Тавнавски, ка, KO, Yon 
авина за. 

Тавнаша, миш, (Рес.) yide шавњепи, 

© 

“Тана, f. Daê @еђеітпів, 
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Тавнина, f. Ме Duntelheit, бї, 
· tenebrae : i 
„Момче ми промче Броз село, . 
„Тавнина бјеше, не 
Тавниши , им, (Cpe) vide тавњеши, 
Тавница, f. Daê (finğere) Фејапал, vin- | 
ча; *©аїсег: 

`„Тавница је кућа необична — 
Теовнички, ка, Ko, lH. п. врата, Kere 
Тавничн', на, но, {Ёег:, carceris. 
Тавновање, f. daê Liegen im Веја ди 

` fe, vincula, captivitas. 

Тавнбваши, нујем, у, impf. im Gefäng: 
nipe liegen, (фтафееи, in vinculis esse. 

Тавњеша, нам, у. impf. (Ерц.) бипёеї 
` perDert, .obscuror. 

Тада (једни говоре s шадај), даћи, 
damals, tum. 

Тадашњи, на, но, Dqmalig , illius tem- 
poris. ‚ Р 

· Табанпе*, yema, n. Daê 54108 ап der Тадија, т.Ўаппёпате nomen viri (Тћад~ 
daeus). ` 

= Таблње, n. daš Treten, Stampfer, cal- Тадїуца, m. dini. y. Тадија. 7 
Тазбйна (ооп macm), f. die Shwiegers 

eltern, Daê Haus (Die Familie) der 
Shmwiegerelfern , domus soceri: Өши- 
шао у тазбину (ad soceros). 

Tase *, | ф, recens. сЁ. пријесан. 
Таин *, m. die Ration, demensum ciba- 

riorum. 5 | 

Таинџија *, m. Der Proyiantcommijfár, || 
cibariorum praefectus. кз, 

Тај, та, mo, Der da, iste, 
Тајање, n. Das Феђетђа ен, celatio. 
"Гајање, n. das Gintern, stillatio. 

· Тава", f. de Pfanne, trulla. cf. тигањ, Тајати, majam,v.impf.geheim Balten,celo. || 
ајати, maje, у, impf- fingêr oè ||| 
Päjemepnàwide тајање. 
Т гајити „им , yide majam 

Tajî, на, но, geheim, secretus, 
Тајом, þeimlid, зесгећо, clam. 

акав, кра, BO, folder, talis. || 
Такі, (у Сријему, у Baux. и у Бан) уі 

де одма, сад. 1 

Так, Ka, ко, іо[фес, talis. cf. такови. 

fapren (mit Der Hand), tango. 
Тако, anjo или mako? цид[еіф ође: 

glei , раг, | 1 
Тако, fo} sic: | 
Тако, [о (wahr іф Тебе и. dgl), Ма (mefr, 

dii ament): шако ми вјере; maro ми}. 
жив брат; тако ти Бога; 

„Вјера моја шако ми помогла — | 
„Ој шако ме не родила мајка, |, 
„Већ кобила која Богу мога — |, 
Такови, ва, во, уде такав, 
Такса, f. die Tare, taxatio, pretium. 1: 
Тавум ", m. баё @е{фїгг, Geräth, аг, 
татеша. cf. оправа, H` п. тшакуу б, 
боњсви, ш. ј. оправа (седло, узда 
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и остпало.); дао му коња под свим 
тпакумом, п]. под свом оправом, 

| Tan, ш. Der Theil, ие, pars, por- 
по: на мој шал дошло толико. 

| Таламбас *, m. ме Paute, tympanum. 
Галас, m (94Аовоа) ме Slaten, Wes 

gen des Meeres, iade: 
„Погнашесе по небу облаци, 
„А по земљи проклети вјешрови 
_„Подитоше на мору шаласе — 
"Галиа“, f. vide срећа: рђаве сам ша- 
|- лије. 
| Галија, f. Xtalien, Italia: 
| „Из Талије земље преко мора — 
„„Дневи даје у земљу Талију — 

|Талијен, ш. Der Gtalener, Italus. 
| Гали) наз, нца, т. vide Талијан. 
|Талгј Јанка, f. die Gtalienerin, Баја. 

| Талијански, ка, Pi 1) italienifģh , ita- 
Г las, касе 2) аду. ifaltenifd, italice. 

| „Талијер, m . (Ерп.) der Thaler, thalerus. 
| Талпр, m vide талијер. 4 
алог, m. der Niederfhlag, Bodenfaş, 

| а. 
| Таљигаш, ш. п. ]. коњ, бег Ginfpûns “ 
| ner (Pferd, даг allein eingefpannt ift), 

equus solitarius, sine socio. junctus 
currui. 

| Таљиге, f. pl. ein einfpänniger Wagen, 
currus unijugis. 

Таљижице, f. рі. dim. 9. шаљиге. 
"Tawa, f. х) die inferni, tenebrae. 2) 

Der Nebel, nebula: 
„Сву је Мачву шама притиснула : 

· „Није шама ода зла времена, 
‚ >Ни година што родиши не Бе; 
© „Већ је mama од пра’ пушчанога — 
Таман *, gerade, eben, juft, commode, 
NE recte, nec justo minus, nec plus: ma- 
> ман до кољена; таман си дошао 

кад треба; 
А. Јели ти дугачка ша аљина? 

"Б. Није, него таман. 
|Тамбура, f die Zamburine, citharae 
т genus. 

Тамбурање, n. рад Tamburinfpielen , 
1 сићагае lusus‘ 
"Тамбурати, ам, у. impf. die Tambu: 

tine fpielen, cithara cano. 
|Тамбурица, f. dim. y. шамбура. 
Тумбурск, ка, ко, н. п. жица, Tams 
или, E 

"Тамиш » m. die Зетејф, Temesis. 
МРамјан, т. der ЗВебганф, thus (39. 

piaua). Не би дао ни Богу шамјана 
(који је mepa). 

Тамјаника sf.) eine Art wo 6 Irie e n= 
Тамјанка, f, fer Trauben, uvae odg- 

| Tatae genus. 

Тамљан, т. vide тамјан. 
“Тамъаника, f. vide тшамјаника. 
| os 1) Dorf, ibi; dorthin, во. 2) ша- 

\ 

| 

* Танковр, връа, ръо, |фГапЕеп Wipfels, 
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-Mo њему und mamo њој (рекавши), 
eine 21: бирһетіётиё, тепа man ers 
zählen 1010, wie der oder die gefhimpft 
babe, um и verhüten, damit der Эи: 
porer Diefé niht auf {1 beziehe: та- 
мо њему (или њој) матер! тамо 
њему рекавши једи говна; тамо 
њега ујела ryja; mamo њу и т. д. 

Тамошњи, ња, ње, рога, qui isthic 
est. 

Танак (comp, mamñ), нка, ко, feim, 
dünn, subtilis. 

Танан, на, но, fein, dünn, йек. є- 
xilis. 

m: | Athanafius, Athanasius. 
Танац, нца, m. Die Weife, Melodie 

(Тап), modi, moduli: 
„Опа цупа танца = 

Танацко , m. аппёпате, nomen viri 
(ооп Танаси) 

Тандара, f. 1) (у Сријему) vide npu- 
варница. 2) mangapa mangapa, durch- 
einander, sus deque. 

"Тандрк, m. 1) Daê Gepolter, strepitus : 
cmoja шандрк. 2) вјечнаја му па- 
шарица и блажени шандрк, als Pas 
rodie ги памјаш und покој, јосоѕа 
parodia Tod requiescat ір pace. 

Тандркање, n. da Poltern, strepitus. 
. Тандрвати, дрчем, у. impf. polter, % 

strepo. 

Тандркнуши, нем, у. pf. ein ове | 
tern, strepo. ' 

Тане *, nema, n. тп. ]. пушчано, или 
топовско, Die Kugel, globus (plum- 
beus). cf. зрно. 

Танка, f. еп шанак љеб, panis suba 
tilis. 

Танковијаст, ma, то, {@ЇапЁ, стас 

verticiš tenuis et gracilis , 
„Међу њима шанковръа јела — 
атар ла. f. (ст.) 0те бе рине и, 

quae subtile net : 
„Ja сам чуо да си шанкопреъа — 

Танкоса, f. Зтапенпашме, nomen femi- 
nae (а. "а. каМ. comae D 

Танкосава, f, Frauenname, nomen femi- 
nae. 

Tany шан, шна, но, dim. $. шанак. 
Танцање, n. раб Auffpielen, cantatia 

(fstulae), 
Танцаши, ам, у. impf. auffpielen, cane 

ad modulos. 
Танчица, f: dim. $. manka. 
Tameme, р. das Dünnen, ехїепи айо. 
Тањтр, ш. der Teller, orbis. 
Тањити, им, v. impf. н. п. еб, дрво, 

dünn шафеп, extenuo.. 
Тањур, ш. vide шаир. 
Таобор, m. vidé шабор. 
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Тара, f. eine Der beiden Flüffe, die паф 
ibrer Bereinigung die Drina аметаг 
феп, Наша Тара не боји се Typ- 
скога цара, j 

Тараба“, f. ġie Berplanfung, septum 
tabulinum. 6 

Тарањ, рња, ш. Daê Snftrument Der 
Botther, um die Bertiefung für den 
Boden іп die Dauden zu fneiden, scal- 
pri genus (vietorum). 

Таркёње, n, Daê Shüren (des Feuers), ' 
irritatio ignis. 

Таркаши, ам, у. порте. (euer) їфйсеп, 
ruo, 

Тарнї(тарнй), на, но, yide тарнични. 
Тарнице, f. pl. ein Рејф!адепес Meyers 

wagen „ plaustrum. 
Таркичнї, на, но, H. п. коњи, Die 

Wagen : Pferde, equi vectarii. 
Тарнуши, нем, v. pf. (Feuer) fhüren, 

rup. : 

Тарпош, п, eine Art $ганейтїбе, vit- 
tae genus. Тарпоше носе жене у Звор- 
мичкој Hanja по Јадру и по Рађеви» 
ми, и шо је може биши у свему 
свијету највећа женска капа: она 
је округла као погача, и Беһф]аше 
шира од аршина, па се не носи од 
озго на глави, него састраг па 
стоји од главе горе у право (гото- 
во као на Слованћи господина Ao- 
бровскога), а испод грла је држи ' 
подбрадњик да не спадне на траг, 
Кад састраг дува вјетар, или кад 
оће жена да се сагне, онда треба 
да држи спријед тарпош руком да 
не спадне преда њу ; а кад ветар 

дува спријед, онда треба да га 
држи руком састраг: зашто оће 
вјетар подбрадњиком да отвкине 
главу, или да завали жену натраг; 
кад оће жена де уђе на каква вра- 
та, онда треба да се сагне и да 

укоси главу. Тарпош је оплешен 
од бијеле лозе, па је на лозу навуче- 
на велика капа од црвене чое; по 
чои је пришивена шамија (тако да 
се чоа и невиди), а преко шамије 
прибодена иглама (трепчалима и 
колачарама) бијела марамица; ша 
је марамица спријед сва искићена 
парама, тпрепчаним иглама, смиљем 
и ружама (начињеним) ; ђекоје ras- 
динске жене носе инанцу спри- 
јед; а младе начине наоколо OKO 
свега шарпоща као вијенац од py- 
же и од смиља; остраг виси низ 
леђа један крај од шамије (накићен 
парама и осталим бијелим новцци- 
ма) и зовесе перо. Прошавшије 
година (од 2805 — 1814) млоги су 

тарпоши уһицуши, и цосшале сў 

` Тастов, ва, BO, де ©сфіедесоаѓегб, ||: 

Тар Тва се.» 

мјесто њи мање капе, с којима је | 
лакше бјежатши по шуми. — 

Тартањ m. (у Сријему) говори као 
у шарта, in den Tag шет {prea | 
chet , incomposite, sN | 

Тарчуг, m. eine асбфете УПетенеафе „ 
perae genus, е corio. Мрка капа зла би- 
ега: масан тарчуг, а јаретша нема. 

Тас“, m. 1) eine Taffe, patella, ‘cf. ca- 
план. 2) Die Tafe, der Teller jur Kirs 
thencollefte, patella. 1 

Тасић, т, dim. у. шас. | 
Таслаисаши, ишем“, v. impf. ftolgieret, | 

superbio : vide јордамити: мај | 
„А субаше таслаишу — сї. поско- | 

чица. ; | 
Таслан, m. Daê unbearbeitete СЕЕ Holy | 

(иш daraus Shäfte, Wagenahfen и. f. 
w: zu mamen), der Ро, codex, [> | 

| | 

gaum, | | 

Таслачина, f, augm. №. таслаБ. 
Тасанпа*, f. vide Плевље. . 
Таст, m. der SHwiegervater, socer, 

soceri., ; ч | 

Тата (таша), m. уде отац. . | 
Татар, m. vide Татарин. | | 
Татаран, m. (сш.) der Tatar: Chan, || 

Tatarorum rex: | |! 
„Татарана од Татарбуџака — ~ 

Татарбупбн “, m. (бес Фаѓастіпёе[) ein | ' 
Qandesname, nomen terrae: ||| 

„Татпарана од 'Гашарбупака — | 
Татарин, m. 1) бес Tater, Tatarus. 2) ||! 

der Zater (Courier), tabellarius, eques ||! 
tatarús. ` КЕ: 

Татарка, f. т. j тлатарканпија, 
Татарканција *, der Tataren = Хапојфђи, | 

flagellum tataricum. | || 

Татарокӣ, ка, ко, р) fåtarifh, tatari= | 
cus. 2) аду. гаватуф, tatarice. | 

Татин (ташин), на, HO, de$ шаша, 
какав: 7..0 У у | 

Тапиша , m. dim. 9. тата. ; | 
Ташо, m. cf. Злашоје. | 
Татомир, m. Manngname, nomen viri, 
Татпула, f.’ datura stramonium Linn. |; 
Тацлије, f. pl. (у Сријему, y Baun. ж 

у Бан, — öfterr. Die Tazeln) die Mans) 
fchettén, manicae linteae. | 1 

Тачка, Ё die Сей ве ( B. Der 50016, 
Rebe), fulcrum, statumengsef, ири 1 

Тачкаш, m. vide принси 5еу7 
Таша, m. (Рес. и Срем,) viđe Tatuo.. |! 
Ташо, ш. (Ерц.) Уўаппёпаїпе, потер |p 

viri. WA Т 

Ташта, f. vide пуница 
Таши, шака, m. рі. (у Сријфму 

и у Бан.) eine Meblfpeife (etwa. обе, |T 
Brot = Strudel), placentae genus, Ура- 7 
дио као Наста шашке. 

Тьёр, f, dad Gefhöpf, creatura. ·- 
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| Твој, швоја, швоје, dein, Deine, Dein, 
| tuus, i 

ок (швор), m. ЭИ, mustela prip- 
rius Linn. 

| Тог. 

(| табе, о. Daê бие creatio. 

| Творидо, п. die Ginfaffung рез Käfeleibs, 
| ambitus (casei е cortice tiliae). Обично 

је, да станарица чобанима усири 
ло сирацар уз Петрове посте, па 
та мешне у швбрило ше стоји до 

| етрова дие. Творило начине uo- 
\ бани од липове коре: огуле кору (с 

|. два, или mpx прсша широку), с ли- 
пића. па савију и свежу ше начи- 

| не онолини колут, нолики ће сирац 
|| бити, 

|Творити, им, у. impf. 1) |фајђеп, creo; 
аЙ ATEN „ {ип , facio. 

Tespos , ва, BO, De SIfifes, mustelae 
| putorii Клан | 
| Тврд (comp. тврђи), да, до, 1) harf, 
| EA 2) ниегтуф, arg, parcus. 
| Тврдити, им, v. impf., расе, fet Mas 
| феп 4 по a 

Тврдица, f. der Фпісег, parcus : швр- 
дица игуман, па не ће да купи aj- 

| гира (у приповијешњи). | 
| Тврдскорва, f gm. j. крушка, 2: 
| Birne, piri genus. _ 
Tee дош, т. град у Ерцеговини. 
| Тврђа, f1) die Seftigteit, firmitas. 2) 
| Der Geiz, avaritia, 
\ТьрБеһе, n. баё Härten, Seffmaden, 
Те, асс. ооп ши, dih, te. 2) und, et 

(bei Berbis, die gum nämliġin Sub- 

де; йди ше га зовни; узми те једи. 
Тебе ‚ dat. und асс, ооп ши, tibi, te, 
Народ готово свуда говори тебе 

| у обадва падежа, н. п, даћу шебе, 
' ивиБео сам шебеи m. д. а уче- 

ни Србљи почели су да разликују 
дашелни од винишелнога, па 

‚ пишу даш. шеби, и по њима шако, 
|! Ђекоји особито по варошима с ове 
У стране Саве и Дунава) говоре сад. 

' По неким мјестима (као по Бачкој. 
' по Банату и по Сријему, а може се 

чупи и по Србији) народ додаје (у 
· обадва падежа) још на, а кашто 
| ивар,и(ушали)нарена,нп. III e- 
| бека,шебекар ишебекарена. 
-Тебека, 
Terap, | cf. шебе. 
„Тебекарена, 
"Теби, сї. шебе. 
Teika, 
 Тебинар, cf. тебе. 
Г ебикарена ,і 
Теглёње, n. das iepen, Stregen, о. 

R А 
! 

jeft gehören): отишао те донијо во- | 

Телаљење, n. daS Ausrufen, pronuntias 

‚Тег ` Тел 814 Ww 

Теглећл, Ба, Бе, н, п. во, Зид» Обе, 
у vectarius. w 
Теглити, им, vide үү рт 
Таглитисе , имсе, 
клипка, ууђеп (ein © iel), а, Cha 
влипаћ. ў 

Тегљењ 0777, еглењел/ E gofon 
Эбен, Тегоба, die Сфтреге, ime 

ardua res. н 

Texa, Ё. Die Sdwere, gravitas, ропдив, 
"Тежак, їп, Der Меетбтац, Феста, 

SelDbauer, agricola. 
Тежак (comp. meri), шка, KO, 1) Гост, 

gravis. 2) шешна жена, {manger 
gravidus. 

Тежат тар ‚ (сш. е шежаш= | 
ник ркем, ; 

„Чер БАДА Турп не, вјеруј | 
„А шеница тежаткасне чека — | 
Тежашнак , m, Der Werfeltag, dies pro- 4 

festus. 

Tois ва, во, | der Acfersleute , 
agycolarum,2 2)adv.wie ein Adersmann, 
„agricolae | more. 

Тежење, п. das Sehnen, d desideriúm loci, 4 
Тежина, f. vide mexa. Гын | 
Рита, им, у. паре. fi 14 {@фпеп, Биг || 

gezogen werden nad einem Orte (5. Y. | 
Der Heimat), desiderio duci : све mre- # 
жи не свој завичај. үн 

Тезга“, f. Die ФЗегЁбапЁ deg Tifdlers т 
(сї, стружница), Ако u. с, a 

Тезгере * , f pl. Die дү retr m. |: 
Тезјај ‚ та. · vide mesra 20 + 
Tes, 1) faum, vixdum: шек се а i | 

родило, а —. 2) шен да видим, NUL са 
um. gufeben, solum., çf, истом. 

Terap, сї. исшекар. wyi huar. ) 

Теке, додају Ерцегавци и Арнаути 
кад говоре, н. п. шеке Божја ујера. 

Текне , неша, п. vide корито: 4e 07 
Текнуши, не, у. pf. einfallen, venit (ref 

dit) in i: шекну ме ym (und 
Daê пйш[іфе Fomifh: шевну ме за 
врат). 

Текуншца, f. Dag Сто {сіп , mus noe 
ricus 4 citellus Linn. 

Текућа вода, £ ебепрев Waffer, aqua 
viva, 

Телад, f. (сой) Kälber, vituli. 
Телал *, m. der Herold, дидгијег, praeco. 
Телалов, ва, во, Òe шелал, ргаесо- 

nis. 

Телаловй, ха, ко, Uuêrufer =, ргаесо- 
num. 

Телалина, f. Die Ausrufs = Gebühr, prae- 
conis merces. 

Телалити, им, у. impf. айёги{еп, pros 
nuntio. 

УТ УТ E و REE as ~ 261, ~ на: асерде аа Та, је х 

ара име фине АДЕ а се Б У t: = 

525 
= 

хы ъа. 
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Теле, леша, п. dag Kalb, vituluss 

по НЕ ар Seer 

“са оер 

к 



“Телесина, f. aagm. Y. шело. 

815 Тел Теп 

Теленце, yema, n. dim. e 
Телење, п. vide шељење 

Тёлетина, f. Ralbfieifh, саго уйайпа, 
Телећак ‚ п. Der Ranzen, sarcina. 
Телећи, ka, ће, $01687, Eälbern, vi- 

tulinus. ғ РА" 
Телешпе, gema, п, vide теленце#“* 
Телити, ли, у. impf. werfen (von der 

Rib), pario. 
'Тёлишисе, лисе, у. г. impf. alen, pario. 
Тело, n. дег Qeib, Rörper, corpus. 
Телуће“, n. Der Rüden des Meffers, 

dorsum cultri. 
Телфа“, f. (у Сријему иу Бачв. по 
варошима) der Жајтсејав, sedimentum 
сапеље И РАИ PER ; 

vacçae. Тељёње, п. а 
Теме, мена“ (9ес'и Срем.) vide тјеме. 
Темељ, m. (Эєш Мох) дег Grund, fun- 

damentum, , 
Ғемёљан, љна, HO, H. п. човен, ferns 

gefund, Яагё, valens. 0 4 

Темешце , n. dim. 9. теме» Ж 
Темїшвар, ш. Тешї!{фюаг, Тетезуа- 
паша, 'Гемишеарап (рца), човек из 
Темишвара. Темипшварка (и Teman- 
варкиња), жена из Темишвара. Те- 
мишварскӣ, ка, ко, von Темишвар. 

Темнић, m. ein Theil рег Задоршег 
наија. | 

Темпло, n, (у Сријем. у Baux. и у 
Бан.) бес Şfonoftas іп der Хифе , icoe 
nostasis tem p li graeci. 

Тенан, m. u. f. іп der Redensart, на 
тенану (на шенани), bei Muge без 
quen, commode , per otium. 

Тенеф“, m. vide узица , врвца 
f 0 

Тентање, n. ђав ©SdlenDern 090 zu 
© треп wmobir, deambalatio 
Тенташи, ам, у. impf. {hlendern opne 

reht зи wiffen wohin, deambulo otiosus. 
Тенџера *, f. eine Art hþalbrunder fupfers 

ner SHüffel, scutellae genus. Ругаосе 
лонац тенџери (што: је црна). 

AORE TA вране иу y. 
тенџера му Ж 09. 

"Теодор, т. содог, Théodorus. 
Теодорова субота, f. der Зреобогё ғ 

Gamjtag (der есе іп der grogen Fas 
fte (Daê Feft der Bäderzunft), sabba- 
tus. 5. Theodori, pistorum patroni, 

Теодоровица, f. 1) Теодорова жена: 
2) vide Теодорова субота. 

Тёоци, телаца, m. f. (со Уа Бег, vituli, 
Тепав , ва, во, ftammelnd( blaesus. 
"Гёпаваћ, siya, та. Der Stammler, БЈаевив. 
"Тепавица , f. die Gtammlerin, blaesa. 
Tenan, m, Убаппблате, nomen viri, 
Тепање, n. баё Stammeln, os blaesum. 
Тепати, am, v. impf. ftammeln, bal- 

һийо, blaesus sum. Неки, који me- 

Тен Тер 816 

"мају, промијене р на и, н. п. др- 
во кажу диво, крсш киси, 
прст пист, сшрина стина 
(пред и изоставе р) и ш. д. А неки 
га (р) промијене на л, н. п: длво, 
клеш, плош, стлинаи пе д. 
шако мијењају и друга слова, н. п. 
љето кажу јето, ребро јебјо, 
цура туја, чаша таєаили па- 
са, жена зена, и M. д. : 

Тепелун*, m. 1) беспе oder goldene 
бе1е Platte auf den (теі rothen) 
Grauenmügen, ornatus tiarae muliebris. 
2) der Flintenfolben , manubrium flin- 
tae (fistulae ugniferae). _ 

Tencaja*,f. ein fupferneê Beden, pelvis | 
aenea. 

Tencãjga; f. dim, 9. тепсија. „ж. 
Теразије“, f. pl. (у Сриўеу. у Baun. п || 

у Бан.) vide Дун. и с. 32 
уазије. 4 Теразијце, f. pl. dim, 9. me 

Терање, п. (Рес, и Соем.) vide Kepame. 
Терати, ам, (Рес. и Срем.) vide ћерат. 
Тератисе, змре, (Рес. и Сре .) vide || 

he parrıHce = Йе paffen) 
Тере, (сш.) vide тше2.: 2 E де 
„lepe нама саде инд стигне — 

Терезије“ , f. pl. die ©файраае, libra. 
Терезијце , f. pl. dim. 9. mepesnje. ^2/ 
Терет, m- (уСријему“, y Бачк. и уБан.} 

die aft, rapt, onus vehiculi, navis. cf. | 
шовар. 

Теретан, тна, но, н. п. кола, belas 
Der, бе{гафїе{, oneratus. 

Тєрзибаша*, m. Der Зефте ће Der 
©фпеідег, sartorum collegii praefectus, 

Терзибашин, на, но, deg терзибаша, | 
sartorum collegii praefecti. 

Терзибашиница , f. die Frau des mep- 
зибаша, uxor шерзибашае. 

Терзија“, m. der Офпефђег, sartor. cf. 
кројач. 

Терзијан*, m, ђе: Баф!аде!, der Kiel 
der Citherfpielers, u. f. m. plectrum: | 
„Тамбурице moja дангубице! 
„Терзијане мој голем зијане — _ 

Терзијин, на, но, der Офпефег, 
sartoris. 

Терзијнски, ка, ко, 1) ©фпеібес:, 
вагїогиш. 2) adv. wie ein ©фпеі0ег, 
more sartoris. 

"Терз1јскиӣ, жи, ко, vide терзијңски. 
Терзилук *, та. дав ©фиеідеграпотех?, 

ars artoria, vestificina, 
Теркија*, f. 1) Der Mantelfad деб Neis 

ter, mantica equitis. 2) der Niemen 
am Sattel, moran Der Mantelfad bes 
feftiget wird, lora manticae. 

Терлидива“, f. (сш.) Art Zeug zu Kleis 
Dungen, texti genus : 
„Казаћу ти mmo су дара дали; 
„Два пашића двије шерлидиве — 
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| Терлуци“, лука, m. pl. meidlederne ` 
o Unterfġuhe Der Frauen, calcei interio- 

"Терћија “, f. vide тервија! 
„Фесан, сна,, но,/(Рес. и Срем.) vide 
| ioan ghrp ыу + 
·Тесање, ##фаә ЭИптеги, Behauen , 
|  exasciatio. 

· Тесати, ешем, у. impf. bebauen, gim: 
= mern, ехазсло. . 
|" Тескера“ , f. Der Bettel, Shein, sche- 
|. „Фа, tessera. 
„Тесла, f. eine Art да Фе (der Trogmas 

фет), asciae genus ад excavandum. 
Теснити, им, (Рес. и Срем.) vide ши- 

г јеснити ле, Ка а 2 
-Tecme *, 7 daS Dugend, duodecim. 

' Тестебаша“ , m. Daê шеси eines 
| Dugends (das niht mit eingewidelt ift, 
| exemplam, specimen duodecim ejus- 
| dem generis rerum. 

· Тестерање, n. ђаз Sägen , serratura. 
Тестерати, ам, у. impf. јадеп, serro, 

| веттат duco. | 
'Tecmepe*, ema, n, Die (аде, serra. 
Тестир“, m. 1) Ме Freyfpredung (eiz 

nes Чергбутіфеп), етапстрано (?): је 
ли узео тпестир? дао му је тестир. 
2)је ли тестир поиграти? ift её ev= 

|| Taubt, сер, сіп wenig зи tangen, Псеіпе-?: 
„ „Без тестира парева везира — 

Тестија“, f. em 9$а}[егЁгид, urceus. cf. 
|: TERA 4 
| Тестијстуна, f. augm. 9, mec 2 
‚ Тестијца, f. dim. у. тестијаг» # У 
Tecmo, n. (Рес. и Срем.) vide тијестио. 
Tema, f. hyp. 9. тешка да 
Teman, шка, m. 1) очине или маше- 
‚рине сестре муж, der Tante Mann, 
|. maritus amıtae aut`materterae. 2) сшао 

| Hao memak, wie ein lümmel: прави 
| memak. cf: K. Й 
| Tema, ohy eseri. hems. 
| Temaga, f. т) die Феђие des Bogens, 
| nervus. >) die Saite ооп Sehnen, chor- 

da, nervus, 
‚ Тетин“, m. vide лук 
Тешин, на, Ho, Der Запе; 

materterae, 

| Temuna, f. dim. 9. шета. КА 
Тешка , f. очина или машерина сест- 

ра, die Tante, amita seu matertera. 
Тешкин, на, но, Der тешка, amitae 

et materterae, | 

Тешвов, ва, во, Deg memak, mariti 
| amitae aut materterae. 

` Тетшреб, my (Рес. и„Срем.) vide me- 
  4 Рا

|| Тетриван *, m. Def Palanfin , sella ge- 
statoria , lectica. 

Тетријеб, m, (Еру) der Auerhahn , te- 
trao. 

LA 

mitae seu 

Tem Теш 518 

Тетфљан , m. 1) бијели, mambium vul- 
ваге Linn. 2) модри, ballota nigra Linn. 

\ res feminarum. А 5) водени, stachyus aquatica Linn. 
ПАША ET eha, шечем, v. impf. 1) (ефеп, tiuo. 

„2) кућу, новце, erwerben, gewinnen, 
lucror. i 

Теферич“, ш, з) Ме Qandfahrt, Lands 
partie, epulum rusticum. 2) да$ Landa 
þaug, villa; у 
„Ца попали Турске варауле, 

И обори Турске шефериче — 
Тефтєд?р *,` m- der X%ednungsfibret., 

quaestor, 

Тефшедарев, ва, во, vide тшефтеда~ . 
роб. 

Тефтедаревуџја „f. уде шефтедаро- 
о Рина РА: 

Тефтедаров, ва, во, 0е$ тефтедар, 
quaestoris. 

Тефтедаровица, f. die Frau des шефте« 
дар, uxor quaestoris. 

Тефтедарока, ка, ко, 1) Teftedars”, 
quaestorius.2)ady. teftedarifá,quaestoris 
more, 

Тефтер“, та. (јер) das Rednungês= 
buh, rationarium, codex aecepti et 
expensi, 

Тефтерсње, n. Daê Auffhreiben Dee’ 
Жефпипа, rationum adnotatio. 

Тефшериши, им, v. impf, бифђаеп, 
rationes curo. 

Тефтиш *, m. die Unferfubungscommifs 
fion, дав Unterfuhungscommando ап 
Ort und telle, quaestio (de latroni- 
bus). ' 

Тефтишење, п. дав mepmampalten, 
^ quaestio. 
Тефшишиши, им, v. impf, шефтиш - 

halten, quaestionem habeo. 

Течевина, f. Daê Crworbene , res quae- 
sita meo labore. i 

Течење, n. з) Daê Sliepen, Питеп. 2) 
Daê Crmwerben, lucratio. 

Течић, m. der тешка Son, ‘filius ami- 
tae aut materterae. 

„44 Теша, m. (Рес. и Срем.) vide Temo, 
yrf AT eman, Maynsngme, nomen viri (von 

Теодор). С 2 
У Тешење, Рес. и Cpm) vide шјешење. 

Et 2 

Тешити, рм, (fec#u Сем.) vide шје- 
шиши,“ , PACH 

. Тешко, а) 100,7 vae , male sit: тешко 
мени! тешко њему! Тешко лонцу 
из села зачине чекајући. 2) flat, 

febr, valde :' 
„И шешко се кнеже додворио, 
„За свашшо се умолип” могаше — 
Тешо, т. (Ертг.) hyp. 9. Теодор. 
Тештан, на,ажо, (Рес. и Срем.) vida ' 
тјештан Дум s 

Тешто (те што, was its баглоф“ 
quid tum? nil inde mali 0 



— 

| 319 ` Ти Тир 

Ти, ди, tu: 
Ти, dat. yon mf, 1) Dir; tibi (ats en- 

clitica}. 2) дао сам ти сину, deinen 
Sohne, tuo flo: био сам ти вод 
куће ; виђео сам mu брата. 5) {феіц» 
Ва" pleonatifd (баё агіеф. то): 

verg Beno синоћ на конаку бтесмо, 
„Господску ти вечер вечерасмә, 
„Лијепу ти ђевојку виђесмо ! — 
„Добро ти је рано поранити! — 
„Чарна горо пуна ши 

Тигањ, m. vide шава 
Тигањећ, m. 
Тигањица, f. 
Тиј, шиа, mujo, Й, tacitus. 

вода брег рови. | 
Тијење хв. daS 5 $ merge рї: Aguefactio, 
Тијесан (comp. тјдшњӣ), сна,но, (Ерц.) 
‚елд, Ёпарр, angustus. 
THjecato, п. (Ерп.) der Teig, massa (fa- 

гтасеа). 

Tarsa, f. 1) Der Kürbis, cucurbita las 
genaria Linn. £) der Sedel, cucur- 
bita. 

Тиквени, на, но, н. п. сјеме, Kürbis, 
cucurbitae, cucurbitinum. 

Тиврестина, f. augm. 9. тиква. 
Тиввић. m. ein Меше: Kürbis, cacur- 

bitula. 

Тиввица, f. dim. $, шивва. 
Тима, т. (Рес. и Срем.) vide Тимо. 
Тимар“ ‚ n. баё Striegeln, usus strigie 

lis ın equis, labor strigilis, 
Тимарење , m. dag Gfriegeln, strigilis 

1515. 

Тимарити, им, у. поре, 227. ууу 
gili rado. 

Timjan, m. vide a Umi fari 
Тимо , m. (Epu) hyp, 9. Тимопийе 
TEMOR., п. 1) Name des Gren;fuffes 

уоуфен Gerbien und der Bulgarey, 
2) die Gegend am Timof. 

Тимёпија, m. | Timotheus, Timotheus. 
Тимопније, m. 
"Гимочанин, т. човек из Тимока. — 
Тимочённа, f. vide Тимочкиа, 
Темочки, ка, ко, ооп Тимок. 
Тимочкиња, f. жена из Тимока. 
Тињање, n. Dûê Glimmen, ignis glis- 

cens. 

Т"њати ‚ња, v. impf. glimmen , glisco. 
Тињи, ma, ње, H, п. за шињи час, 

bald, þurtig, in furger Beit, brevi, 
impigre. » ) , 

Tinca , f. vide стипса» , С 
Тапса, р. vide стипсање. ~ `7 Perm. 
Типсати, ам илше Y, vide стип- 

сати, „= у, АИ МА ла 
Тир! 1 аде man н Зіеде, damit fie 
Tipu! f beim Welfen {0 halte, vox si- 

stentis capram ad mulgendum. 

Тириплик*^, m, бијели конци, 

Тија 

шо 

¢ 
Т › 
се продају по дућанима, Badengwirm | 
ба emta (поп дови fagta). 

Тирипт:! ска , cf. по2а}арити. 
«Гарашћнгувке, f. pl. cf.. оцеченчело 

(само у оној загонешви). = 

Тир Тиш бае 

Таса, f, die. 5016. (beijer, ёар), т (| 
biscus. 

Тисвање, n. рад Drüden, pressjo. 
Тисвати, 

шаб niht angreifen folen), уох impe- 
dientis infantem ne quid tangat, 

Тиши, тијем,. у. тарі, | {еп werden, 
pinguesco. 

Татор, m · (аттөр) der Woblthäter eis 
ne? Klofters, beucfactor monasterii aut 
ecclesiae cf. приложнив. 

Титорка, f. ме Зорі тећи des Síos 
fiters, Der Kirde, beuefactrix, 

Титралица, f. јабука, што се њом mH- 
а der Wurfapfel, pomum projec- 
‚Ше (? 

Титрање, n. баё Werfen Der Aepfel in- 
Die Höhe um fie mieder in Die Hand 
aufgufangen, projectio pomorum in ale 
tam, eorumque exceptio. 

Титрашисе, амсе, у. r. impf. +) im 
Falle aus дег Höhe auffangen, excipio 
projectum quid manibus. Ђевојке се 
таитрају јабукама:, узме Бевоука 
двије јабуке, . па и брзо једну за 
другом баца у небо и дочекује у 
руке: 

/ „Па се, лтищра златним буздованом | | 
КУ, о ђевојка зеленом јабуком — 

) ким, einen уши Defter haben „4 ladi- 
бсо quem, 

Тишрёике, f, pl. dag Пере, die 
Gquincaille, bracteae (?) quinquiles : 

„На синпприм' ситне титренке, 
„Што Ђевојке носе о гръоцу — | 

Taf, m, ein junger Poari pullus , ayi- 
cula. 

· Тица, Ё. ber Bogei j ау15, 
Тицање, das NRüpren , Anrüpren, 

tactus, 

Тицати, ичем, у. impf. савсор ай: 
rühren, а иго. 

Тичар, m. eine "(бепе unter Лозница: | 
„С војском сићи до поља Тичара, 
„На Тичару с војском Дрину прећи 
Тичетшина , f. vide тичурина 
Tinga, f. dim, y. тица. 
Тичји, uja, uje, Bogels, avis вуш ium., 
Тичурина, f. augm. 0. mmya 
Тишина, f. die Gtilés, silentium. 6) bie 

Bird tille auf lüfen, silentium venti. 
Тиштање, n. daf Drüden, pressio. 
Тишпаши, шши ме, у, impf. 1) Drie 

А 

| 

ам, у, impf. drüğen , premo. | 

| Т\їснупш, нем, у. рї. $гй@еп, premo, | 
да! лсов, ва, BO, "(еп , а taxo. 

Slaan trulla. iCOBHHA , f. Gibenbols, Нан taxi.. 

| dim. о. тигањ, ~ 73 Тита! weg da (ju Kindern, боб fie efa | 

Я. 

$ 5 

- 



# 
Феи, pena 2) ängftigen, Fümmern , 

_ зоо, 
Tjeme, мена, п. (Ерц.) der Ghate 
| vertex. 

јемешце ‚ n. dim. у. шјем 
| Тјешсње, n. (Ерл.) раб бегиўфеп, pa- 
| саНо, consolatio. 
'4Г]ёшиши, им, у. impf. (Ерц.) beruhis 

agn, расо, н.п. ameme. 

| јешпан, на, но, (Ерп.) н. TI, руке, 
бе, massa из. 

'Свала,„ f. Die Weberin, textrix, 
"Рваница, f. гіп gemwebter Gürtel, Sher- 
| ре, cingulum textum. 
'Тканице, f. pl. 1:6 ўтачепіфегре, cin- 
| guli genus. 
Тканичица, f. dim. 9. швканип чук 

|' THémê, n. з) Da Weben , textus ê 
Gemebe, textura. 

"Ткати, чем, (и шкам), у. impf. 10е: 
бей, texo. 

Тко, кога, vide ко. сена Рава, 
и, когагод, (Рес. и Сре; ide 

| тногођ, узлета аг айт 
Ткогођ, когагођ, (Eph vide когоБ/” 
Шлапиши, им, у. impf. сву ноћ сам 

| шлапно војешта, dDurheinander träu= 
men, somnio susdeque. | 

Тлапљење, п. Daê Durgeinandertrêus 
mets, somnia promiscua. 

Тлачење, n. das Злећеп, conculca!io: 
Флачити , им, у. impf. worauf treten, 

calco: 
„јелен попасе смиљ по загорју, 

| „Више га шлачи, uer што га пасе — 
TS, 1) n. yon 1 maj, ma, то, даё, istud. 

2) а18 conj. im Жафјаб (felten), fo, — 
ако ти доБеш, mo ће и он доћи, 
фо wird au% er fommen, veniet et ille: 
ако maro буде, шо смо ми про- 
пали (ако тако буде, пропали смо). 

Тобе, п. учинио шобе дане пије BH- 
на, ш. ј. зарекао ce, er þat ein бег 
їйбре gethan, er bat gefhmworen (?). — 

Toĉoxe, vorgeblih , fenn follend, simu- 
ilate, non ita ut oporteret ; фет Mamen 
nadh, Romine, поп 

Тобожњи, ња, ње е 66 pumn. 
To6oaan, aga, mf Wr Beutel, Зфпигг 

beutel (aug etnem Gtüde), crumena, 
Плашиву фр говно у шоболцу. 

Тобџибаша У, m, рег Oberfanhonier, tor- 
mentariorum жом 

Тобџија *, m, der Ranonier, emittens tor- 
menta, miles tormentarius: 

Тобџијин, на, но, des Kanonier, tor- 
mentarii жк. 

Тобч4]ница, f. Des Ranonietê бтам, 
uxor militis tormentarii, 

Тобиајнскл, ка, ко, 1) Kanonier, tor- 

mentariorum. 2 2) ady. mie ein Зепотег, 
more tormentarii. 

СЕР Тје Tod 
| 

To Тољ $22 | 

Гобцујски, ка, ко, vide тпобџијнснви, | 
Тобпилук *, m. Der Ranonierdienft, ars | 

militis tormentarii. | У 1 

/ Теван, вна, но, Wwohlbeleibt, carnosus: 3 
„Товни коњи, а бијесни Турци — 

Товар, ш. die Saumlaft, onus jumenti 
Стафе зоо DFa). 

Товаосње, n. даё Aufladen, Belaftén, 
oneratio, 

Товариши, им, у. impf. н. п. коња,“ 
кола, лађу, beladen’, belaften, опего, 

Товарнина, f. Die Strife диг Defefiiz 
gung der Saumlaft, funes firmandò 
јитепи oneri, ; i 

Товиши, им, у. impf. H. п. коња, Бог | 
Aa, gut fäitern, fett maden, pabulum ы 
amplum praebeo. E 

Товљсње, n. ђаз Жїйєп, pabuli ampli 
praebitio. | 

гет f. (hyp. 9. Тодора) grauenname ; 
nomen feminae. 

a Se (Тодица), f. dim. y. Тода; 
„Љуби me Тодо Тодице, 
„Љуби ме душо и срце — 

Тодор, m. vide Теодор. | 

Тодора, f, Frauenname, nomen feminae, i: 
Тодорчић, та. dim. Y. Тодор. 
Тозлуке“, f. pl. 
Тбзлуци* ЊВ. 
Тојага, f. vide батина 1 

2 

TEE 

vide E 

 ر کرا
Toke“ f ph 1) ие Эн бетпен. 2 

meffingenen) Rüraffes, der zur Zierde ба 
vorne angefhnalt wird, ornatus lori- 5 
сае argenteae. 2) eine Urt Enopfartiger: | 
ТапаПфек Platten, Фе vorne ап Die 
Dolama genähet merden, laminae vesti 
adsutae splendoris caussa. 

Tormas *, m. vide ћулумак 
Товмачић, dim. 9. шовман. 
Товнуши, нем, v. pf. dim. 9, D АУ 
Токорсе, vide иык, E 
Товоршьй, ња, ње, fog кен. 

folend, qui ыл пошеп hoc Ате : 
камо maj наш токоршњи госпо- 
дар: 

Толдос, само у овој загонешви : Оздо 

“и у 

толдос, Озго пюлдос, а Y сред 

мићиволдос олоо" (ш. ]. корња- _ 
ча). М! 

“олик , ка, э 1) fo viel, tantus. 2) [5 
8:06 - бн. 

Толико инан, fo viel, tantum. 
· Толишнї (щолиш و a но, dim. 9, 

поливи.- РАНЕ УНИ 
Толмач, їй. der а f АРА , interpres, | 
Толмачев, ва, во, des оте ф, in- || 

terpretis. | | 
Толмачење, п. Dûê ©те п ‚ intere | 

ргеіайо, 

Толмачиши , им, у. impf. допте феп ; 
interpretor, 

Тола, f. (у Сријему) дрво, зше се 
Мас = „=ч 

Да ни је Ст 
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привеже уз косиштше кад се жишо 
коси, да обара жито управо. 

Тома, m. Thomas, Thomas. 
Тома, m. (Рес. и Срем.) vide Томо. 
Томанија, f. ўгаиеппаше, nomen fee 

minae, e 

Томаш, m. Mannname, nomen viri 
(von Toma). 

Томица (Томица), m, dim. y. Toya. 
Томо, m. (Epu.) hyp у„ Том ii 
"Томруци , ува“, W. PH уме владе. 
Тонути, нем, у. impf. ји @Grunde ges 

реп, yerfinfen, mergor. 

Тоња, f. Art Wetter, tempestatis ge- 

пиз: попала ти ra тоа, украшће 
ши неко коња (у приповијешки). 

Топ“, f. die Kanone, tormentum (bel- 
licum). 

Топал, пла, ло, [аштатт, tepidus. 
Топал *, m, der арте, claudus , vide 

pomo. i / 
Топаласт, та, то, vide ром, 
Топиши, им, у. поре, |фие ен 

facio. | 

Топић, m. dim. 9. топ 
ЖОПАПЕ, m. m. j: вјетар, (ст. Det 
Südwind, marmer Wind, vertus te- 
pidus : 

„Топлик вјетар у стре' ударно, 
„А бијели снијег окопнио — 
Топлина, f. Ме laue Wärme, tepor. 
Топлити, им, у. impf. н. п. ногу, py- 

ку, главу, warm maten, tepefacio. 
Топлица, f 2) warmes Had, thermae, 

2) Топлица, Dorf іп Сем еп, und да: 
þer 3) Топличанњи und aud) Tonan- 
ца Милан: > 
„Друго јесте Топлица Милане — 
„И пусти ми старога Топлицу — 

Топљоње, n. 1) дав ©фтецеп, liqua- 
tio, >)%баё Wärmen, tepefactio. 

Тбповсьй, ка, ко, н. їп. кола, MAHE, 
Жапопеп:, tormentarius. 

Топола, 1. die Pappel, populus. 
Тополик, за. der Pappelwald, popule- 

tum, l 

Тополов, ва, BO, Pappel, populews. 
Тополовина, f. Pappelpol, ligaum po- 

puleum. 3 

Топдљак, m, vide тополик 
Топрв, erft, уїхдаш. cf. шек 
Топуз*, m. der Streitfolben, vide буз- 

дован. 

Т пузина, f. augm. #, топуз.77._ 
Т°пчидер, т. ријека у Бијоградској 

нали (улцече у Саву више Bajo- 
града). 

Тр, m. Jie Hürde (für das Фогпуіер), 
crales. 

Трак, pma, m. (у Сријему, y Бачк. 
и у Бан.) фес Kirthurm, turris aedis 
(sacı е); ; 

% Тор Тра 

Торба, f. der Torniter, pera. ' 
Торбар, m. +) Der mrop6e- aber, con- 

fector perarum. 2) Kramer, Haufirer, 
institor, 

Торбетшина, f. augm. 9. тоў уе é 
Торбица, f. dim. y. торба. 
Торбсноша, m. der иетафеаае (5. 

B. bei den Жапветл), регзе portators | 
„Арамбаше земъу поараше, 
„Торбоноше благо однијеш 
Торбурина, f. vide шорбетина“ 
Торсње, n. Daê Mijten deg Biches, ster- 

coris positio. 

Торина, f. Boden, wo eHevor das Hiep 
Geftanden, und in Dadurh gedüngt 
þat, locus stercore facto fecundatus. 

ъ 

борити, им, у. impf. пей, stercus 
Ғасіо. 

Торлак, m. ein @го {ргефеї, gloriosus. 
Торлање , и. das Феофргефеп, jactatio, 

clamitatio. • 
Тбрлаши, ам, у. impf. groffhreien , 
сата о , glorior, : 

Торњање, n. dag Mahen, Daf man 
‚ fortëommt , maturatio. i 
Торњапшсе, амсе, v. г. impf. fortmaz 

феп, maturo: шорњајсе одатле. 
Торокање, п. Daê ©фгереп, “йстеп, 

clamitatio. | 
Торбкаши, рочем, у. impf, (фееђеи, 

lärmen, clamito. 
Торокуша, f. die Qärmglode (als Selts 

wort von einem Weibe), femina -cla- 
mitans. i 

Тотркање , n. dag Rlopfen des Baums 
Греф, pulsatio ut picus facit in ar- 

ore. 

Тотркати, рчем, у. impf. }ЇЇор{еп wie 
Тотрвнуши, нем, у. pf. fein Baums 

ребе, pulso (de pico). 
Тоңйъ, m. der Wegftein, Shleifftein, cos. 
Тоціљање, n. das Даф! еп (auf dem 

(51е), in glacie десигго, feror. 

Тоциљатисе, амсе, у. г. impf. foleis 
fen (auf dem @ї{е), in glacie. Фесигго, 

Точак, чка, m. 1) dag Nad, rota. cf. 
коло. „2) die Röhre am Brunn, fistu- 
a putei. 5) ein Roprbrunn felbft, pu- J 

JP A. Q teus fistularis. КЫН 

(А42 Точёње, п. 1) рав ©фепїеп (© Hütten) 
infusio. 2) Daê Wegen, ©фіеіѓеп, exa- 
cutio. | 

Точици , им, у.їшрї, 1) fhenfen, fita 
ten, fundo. 2) н. п. с)евһиру, wegen, 
fhleifen, exacuo, 

Тоша, т. (Рес. и Срем.) vide Тошо. 
Тото, m. (Ерп.) hyp. 0. Тодор, | 
Трава, f. 1) баё Graê, gramen, 2) -ein 

Kraut, eine Pflanze, herba, i 
Травара, f, m. j. жена, која даје mpa- 

ве, die Kräutlerin, Kräuterfrau, her- 
baria. ' | 

824. 
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| Травињање, п. das Брета де Сеп, 
| manducatio пошодегата. ЖОКЕ 
Травлњати, ам, у. impf, immer niftê 

alā cfen, nil nisi тапдасо 
| Травица, f. dim. 9. тправ 
Травица, Ё. 4 ганеппате, поште feminae, 

| Травка, Еби СЕ Gra, gramen, 
| Тргеник, m ©tadt in Bosnien. Трде- 

ничанин, човев из Травника, Трав- 
низки, һа, ко, одби T parkih 
| Травуљина, f. augm. y. трава: Sy 
Травурина, f. augm. №. трава. 27“ 
Травчица, f. dim, о, шравка. ce~ 
Траг, m. 2) die бифбарје, vestigium, 2) 

без трага, fpurlog, über die Magen, 
ungeheuer, immensum quantum: опти- 
де без трага; далеко без трага; 
скупо без трага; ући коме, или 
чему у mpar, и ш. л. 

Тражење, n. раб Guden, давано, 
Тражити, им, у. impf. (ифеп, quaero. 
Тражитисе, имсе, у. r. impf, Spur 

ўши Таеп, vestigia facio, H. п. зе- 
пови. 

Трајање, п. Dag Dauern, duratio. 
Трајатши, јем; v. impf. dauern, duro. 
"Траљав, ва, во, н. п. обућа, liederli- 

фес Anzug, dissolutus, neglectus. 2) 
(im Shere) посао, hederlige Arbeit, 

opus male factum. ; 
Траље, f. pl. «) vide крошње, (die Tras 
де) 2) Die Fehen, Kompen, laciniae, 

TpanacEîwe, п. (Tprastapudàos ) alcea 
rosea Linn. ' g 

Трап; m. Ме Rübengrube, fovea adser- 
vandis rapis. 

Трапова недеља, f. vide себична He- 
`- ema. 4 ү A) 
Трба, f. hyp. 9. трбу: A 
Трбобоља, f. das Baudmweh, der Baugh- 
` {фшегу, das Baudjgrimmen, tormina, 

- dolor alvi. : 
Трбоња, m. Der Diffauh, homo abdo- 

mine magno, 

Трбу, трбуа, m. бег Bauh, alyus, venter. 
Трбушат, ma, mo, digbauhig, ven- 

‚ trosus. APE 
Трбушина, f. augm. у, тптрбу 7“ “ 
Трбушчић, m. dim. №. трбу. = 
Трг, m. die Waare, раб Ханјтапиване, 

merx: Ў 

„И у лађу трга свакојака, 
„Понајвише сјајни огледала — 
Тргайпи ; Hala, m. pl. (öfterr, Der Sterz) 

eine Urt Polenta, polentae genus. 
Tprâme, n. Daê Reigen, ruptio, abruptio. 
Тргати, ам, v. impf. reifen, абтефеп, 

rumpo: шргају се конци, бе: Эшїгп 
себе, rumpitur filum. - 

Тргнуши, нем, у. pf, те еп (einen bei 
_ Der Hand, die Piftole aus dem Gürs 
tel), ràpio, arripie, 
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Трговање; n. dag Handeln, mercatus- 
Трговати, ryjem, v. impf, ђапрејп, 

mercaturam ехегсео, { 

Трговац, sga, der Handelsmann, mer- 
- Cator, | 

Трговачки, ка, ко, U Handels:, шег. 
catorius, :2) айу. табге mercatoris. 

Трговина, í. Der Handel, mercat 
Грговчић, m. dim. y. трговац 
Треба, f. (Рес. и Срем.) vide 
Требаши, ам, у. поре. 1) veinofheit 

fen, opus est. э) шреба ићи, топ 
muğ дереп, oportet ire. 

Требевић, m. планина у Босни: 
„Требевићу висока планино! _ 
„© тебе ми се види Сарајево — 

Требиње, п. fadt in бег Herzegomina. 
Требињанин, човек из Требиња. Тре- 
бињски, ка, ко, yon Требиње. 

Требиши, им, Pec. и Срем.) vide mpu- 
јебити е 4 © 

Требишисе, имсе (Рес, | 
пуријебитисеу 6 Fi: | 

Требишњица, f. ријека у Ерцеговинл. 
рл (Рес.„иСрем.) vide mpre 
јебљење Ap 2: 

Требник, т. daS Ritual, lihef гна. 
Требсвање, n. бог Огаифен, Bounds 

tben babea, indigentia, usus. 
Трёбовати, буем, у. impf. з) yonnğs 

then þaben, egeo. 2) ооппббеп {ерп, 
opus est. 

Tpesan, зна, но, (Pecò и Срему vide 
есу рй Жир, эе 

Трезнитисе, их се, БЕГ. и Cpem.) vi- 
de три]езнитписе.а E 

Тренда, Ё ўтаиеппате, fomen feminae, 
Треница, f. 1) daê Фебе ен (б ест. Risda 

eifen), radula serviens tritui, 2) ein бек 
{баїеб Bret (обест. Pfoften),; tabula. 

Тренути, нем, v. pf. das Auge шип, 
claudo oculum: цијелу ноћ нијесам 
тренуо. 

Тренућес ока, n. Der 2108161, mo- 
тепіат. | ' 

Трепавица, f. die Augenwimper, с ши, 
Трепст, то. баё Beben, tremitus. 
Трепешање, п. Dag Bittern (des Raubes), 

trepidatio, 
Трепеташи , ehem, v. impf. giffern (vom 

самбе), trepidat (foliam}. -° 
Трепетљика, f. дав, mas ап der Bita 

ternadel zittert, argentum tremulum de 
‚аси. 

Трептање, n, 1) Daê Bittern, trepida- 
tio, motus tremulus. 2) рад Şlattern, 
motas ајагит. 

Трептати, пћем. v. impf. (mit den 
Mugen) Dingeln, nicto. 

Трептати, птим, у. impf. flatten ¢ 
moyco alas : 

eM.) yide 
фэ 

гријеба.- 

жеее ара ган. С ао. 
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„Паун трепши да полети, 
Паун мој, паун мој — | 

Трепчана игла, f. die Bitrernadel, acus 
tremula. 

Трепчаница, f. vide трепчана игла. 
Трёсак, ска, M. (ес. и Срем.) vide 

птријесак . 
Tpéceme, n, баё бфи и, quassatio. 

eċña, f. Der Срег, Die Splitter, 
assula, 

Треснуши, нем, у. pf. erfhitfern, con- 
cutio. 

Трести, сем, у. impf. fġütteln, quasso. 
Трестисе, семсе # у, г. impf. реги, 

beben, сопсойог, tremo. 

Трећа, m. н, п, коњ, Dreyjährig, trimus, 
Трећи, Ба, Re, Der dritte, tertius. 
Трећина, f. еіп Drittel, triens, pars tertia. | 

Трешња, f. 1) die Није, сегазиз, 2) 
ме Rirfhe , cerasum. ` | 

тенен ‚ f: діт. 29. тирешња. и“ 
Трешњов, ва, во ,„$ісіфепг, cerasinus. 
Трешњовац , вца у mi Яігіфепћаб, Ба- 

culus cerasinús. í 

Трешњовача, f. 1) Cfo von Kirfhholz, 
baculùs сегазтиз. *2) vide шрешььо- 
вица. 

Трешњовина, f. $itfdholg , ligaum ce- 
rasinum, 

Трешњовица, f. KirfHbranntmein, vi- 
num ustum е сегаѕ15, 

Трештина, f. еіп Фр ет. assula. 
Трсшће, До си С ДИЊ > три» 
Бане. аа: аё, у 

Трзање, n. о Reifen ((фпеПе Ziehen), 
raptio, аттерџог : ~ 

Трзати, тржем, у. impf. reifen ап её: 
was, rapio, 

Трзашисе, тржемсе, у.т. impf, reiken 
(+ ©. пушка), auffahren (im Shlafe), 
ехсийог. 

Гри, dren, tres. 
Тривун, т, THryphon , Tryphon. 
Тривунап ‚нца, m. dim. у. Тривун. 
Тридесет, dreyhig , triginta. л 
Тридесети, ша, то, der Фееуфаје, 

tricesımus. 

Тридест, vide тридесет, 
Тридестеро, vide шридестор: 
Тридести, та, то; vide тридесети. 
Тридесторо , 2{п$афЇ van dreyfig, tri- 

gıuta. 

Триест, vide тридесет (mit allen 26» 
(eltuingen). 

Тријеба, f. (Ерп.) Der Bedarf, die Noth : 
није тријебе говорити о том. 

Тријебити, им, у. impf, (Ерп.) (ди 
bern , ехрагдо: пасуљ, сочиво, пи- 
ринач. 

Тријебитисе, имсе, у. т, impf. (Ерп.) 

1) у B. од вашију, fih fäubern, pur- 

f Триша, m. (Рес, и Срем.) vide Тришо. 

Три TpA 823 

сагі. 2) 3 $. шљиве од цвијета у 
decussisse folliculos calycis.  - 

Тријебљење, n. (Ерп.)-рав Säuberw, 
ехригеаџо. y М д 

Тријезан зна, но, nüğtern (unbes 
сате), crapula solutus , sobrius. 

Тријсзнитисе , имсе, у. г,їтрё (Epig), 
„никад се не тријезни, ег mitd nie | 
nüchtern, {00916 Den Rauf nie ‘aus, 

aulam ‘edormio. . | 
трк, ска, ш. (Ерц.) vide гром: | 

пуче као тријесан; здрав момак 
_ као тријесаћ. 
Тријест, ш. (Ерп.) Zrieft, Tergestum: 
Тријешће, n. (coll. Еру.) Die брег, 

assulae , festucae. 
Трина, f. ћав Differ, mica, frustulum.: 
Тринаест, океђјеђи, tredêcim. | 
Тринаестеро , vide прёнаесторо2 224] 
Тринаести, та, то, der Фесраеђике, | 

decimus tertius.  - 
Тринаесшоро, Anzahl von Òreyzehn + 

tredecim. ; М 
Трине, f. pl. die Abfälle vom Heu in der 

Rrippe, frustula foeni, 
Тринити, им, v. impf. Кш» 0 | 
Тримица, f. dim, у, трина? fs 
Трињење, n. Daê Bröfeln, friatié, | 
Трипко, m, WManngname (von Трипун), | 

nomen viri, | 
Трипӯн, т. Tryphon , Tryphon, 1 
Трипуњ дан, ња дне, m. бе ад des 

Beil. Tryphon, dies festus 5, Trypho- 
nis (denr. Sebe Jest Ж Н 

Трчпут (три пуша), Dre) Wal, tery 
tribus vicibus. | 

Триста, dDreyhundert, tercenti. ~ | 
Трићида, f, (мени се чини као да у 

Србији говоретшрићела) Der Dt CD)“ 
armige Qeucdter, mit дет Der Bis 
(бо? den Segen gibt. 

Трице, f. pl. х) vide мекиње. 2) die 
Crcremente, recrementa. Žorga 

Тричав, ва, во, Drecfs, sterdoreus.’ 
Тричан, чна, но, н. п. киселица, Kleis 

en, furfuraceus, | 

Тришо, m. (Ерп.) hyp. Y. Тривун, 
Трјестански, ка, ко, Y. Тријест. 
Трк, m. der Rauf , cursus. Тако ми MO- 
‚га брка, биће око куће mpka. _. 
Трка, f. Der Wettlauf, раб Wettrennen, 

curriculum. + 
Тркање, n. das Herumlanfen, circum- 

cursatio. j 

Тркаши, трлем, v, impf. umherlaufen, 
circumcurso, 

Трлиши, им, у, impf. aufpaffen (im 

клис ~ fpiel) auffangen, сарго. 
Трлица , f. т) ме (Sahê) Brede, fean 

gibulum. 2) der Aft, womit der Aufs 
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fangende auf Den nanc aufpaft, ramus 
сарїапїїз KAHCUM. | 

Трља, m. онај што шрли над се ба- 
Hajy Беца, der Хијраег im бана- 
тисе - Spiel, captator. cf. Gana- 
тисе. 

"Трљање, n. das Reiben, friatio , tritus. 
Трљати, ам, у. impf. reiben, attero. 
Трљсње, n. Das Uufpaffen im Алис: 

Соје], captatio. 

Трн, m. 1) глогов, vide глог, 2) црни, 
Der Dorn, spina (prunus spinosa Linn). 
Трн му под реп иборова шешәрка. 

Трнисње, n. раб Жигокусп, exstinctio, 
Трнити, ИМ, У. impf. m. }. жито на 

гувну, bad анёдеїге!епе Getreide vom 
| ЗУлеђеосђ reinigen, еуегто recpementa 

ех агеа. / 2 
Трнић, ш. dim. 9. трн, 
Трнов, ва, во, Зуоги =, spinae, 
Трномеш, m. (у Бачкој) велика me- 

шла, пипо се њом скида слама и 
балега са жита на гувну кад се BH- 

је, der Befen (von Dorn?) um Den 
Biepfoth oon Der Зусеја силе Бреда 
ailebren , scoparum genus. | 

Трнуши, нем, у. impf. ватру, CBI- 
јећу, ацёгоіфеп, exstinguo. 

Трнути, нем, у. impf. erftarren, torpeo. 
Трњак, m. ein Dornbufh, dumetum. 

"Трње, n, (соП.) die Dernen, spinae. 
Трњење, n. Das Weafebren des Unraths 

vön Der Zenne, eversio stercoris ab area. 

"Трњина, f. 1) Die Edlebe, Басса pruni 
spinosae Linn, 2) rauenndme, nomen 
feminae. 

"Трњиница, f. dim 9. трњина y 
„ 0] девојко морска трњинице 

"Хров, ш. ein betäubender und бесаиг 
(фепђег 5 уфебрег, esca piscaria ine- 
brians. 

"Тровање, n. dag Bergiften (Der Fifhe), 
venenatio, i 

'Трбваши, рујем, у. impf. vergiften, 
veneno. у 

| Троглав , ва, во, бтерућа, triceps. 
"Трогоче, чета, п. н. п. ждријебе, dreis 

ійргідев Thier, trimus (equus). 

"Тројан, ка, ко, Dreperley , trifarius, 
"Тројан (или Тројанов град), m. Зили- 

не на Перу (више Дворишта). Ony- 
‚да Србљи приповиједају, -42 је у 
оном граду био некакав Тројан 
краљ, који је ишао сваку ноћ (заш. 

"то дању није смијо од сунца, да 
га не растопи) у Сријем ше љубио 

| некакву жену (или ђевојку); кад би 
дошао онамо (у Сријем), онда би 
натакли коњма зоб, па кад би KOs 

њи позобали 306, и пи]ешли запјева- 

Тројичин 

Тро аа 

ли, омда би пошао натраг, и до 
сунца би дошао у свој град, Jea- 
ном кажу да је муж оне жене (mam 
други неко) усуо у зобнице пије- 
сак мјесто 3064, а пијешлима CRH- 
ма повадио језике (да не могу nje- 
ваши): шако се краљ, чекајући док 
пијетшли запјевају, забавио дуго, 
питао слугу јесу ли ноњи позоба= 
ли 306, а слуга му казао да нијесу 

Тбљин, на, но, её mE „(зашто је camo nanao рукама од оз- 
Томва, f. vide кошница • до); ушом се одопни; кад већ Bia. 

ди шта је, онда узјаше на коња па. 
побјегне, но у пушу га ошигне 
сунце, онда он брже боље сјаше. 
с коња па утече под пласт и ca- 
кријесе од сунца, но (његовом He- 
срећом) наиђу говеда те разбучу 
пласт, и шу га растопи сунце. 
роји, троја, троје, Drey, tres: mpo- 
ја јади, троје гаће, троја spa- 
ша. 

Тројица, f. 2115051 von Drey, tres. 
Тројица, f. 1) die Dreseinigteit, trini 

tas: помози света шројице ; 
А. Бојиш ли се свете тројице > 
Б. Бојим зле и двојице. 
2) намастир у Ерцеговини. 3) нг- 
масшир у Босни (у Зворничкој Hana 
ји). cf. Тавна. 

Тројице, f. Фћпаен, pentecostes. 
) ан, уа ане, m. vide mpos 
јице. - 

Трој іе Drey, numerus terna- 
rius. 2) en ağ von drei Gimern, do- 
lium trium amphorarum. 

Тројство, f.. die гена а век, trinitas: 
таћо ми тројства. 
ролијеска, f. само у овој загонетки > 
Лијеска тролијеска, у лијесци огањ гори, и у огњу човек стоји (у Срр- 
јему кажу липа тролипа, мјесто 
лијеска шролијеска)> m. j- 
огледало. 

Тролипа, f. cf, тролијеска. == 
Трбљање, п. das Verbale рои троља« 

TH. 7. 
r Ё Y А „ *® 

٤ Грбљаши, ам, у. impf. ((фегба{) Dün 
und hörbar фе еп, caca tenue et cum 
strepitu, 

Трољетни, на, но, н. п. грозница, 
drey Sabre dauernd, triennis. | 

Трољетница, Ё т.ј. трољетина гроз- 
ница : 
„Мучи мајко замукласе 
„Од. грознице шрољешнице — 
Тром, ма, мо, |фиретаШ а, tardus, 

gravis. 
Тромеђа, f. Orf, wo Drei Grenze 
¿ulammentrefen, locus trifinis (2). 

Троноша, f. Kloter und Уб im Jadar, 
Гроношанин, калуђер из Троноше“ 

Жн 

ји 
| 
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Троношњи, ка, ко, von Троноша, 
cf. затроношиши. 

Троп, ш. Die бфтиа бебе, гесгешеп- 
ta butyri liquati. 

Тропол, ла, ло, ооп Drei Stifen (Tus 
heé), latus tres panni latitudiues : 
„До зоре је девеш мамирила, 
„И ошкала трополу поњаву — 

ХТрјструв, ва, ко, огғіјаф, triple: 
Трошак , шка, m. (у Срнјему, y Бачк. 

и у Бан.) Die Roten, sumtus. сї. арач. 
Троішёње, п. daS Зейгеп, ехрепзапо. · +» "Да проқрпа на врапшлу шрубу — 
Трошнити, им, у. impf. ausgeben, gep» 

ren, ехрепдо. 
Трошитисе , имсе, у. г. impf. fih in 

Илеођеп fegen, ехрерао. 
Трпанац, нца, m. шрпанат y соби, 

не може се човек окренути, ¢8 ift 
ales voll деђа те цио Zimmer; man 
fann fi faum umdrehen, vix.te mo- 
veas, ita plenum est cubile. 

'Трпанпук *, та. eite Reifefenfe, falx foe- 
naria plicatilis: 

Трпање, n. раб Uebereinanderhäufen , 
accumalatio. 

Трпаши, ам, у. impf. йбесеіпапдестег: 
fen, accumulo. ; 

Трпашисе, амсе, v. r. impf. {i wohin 
Drängen, intrudor, 

Трпеза, f. der Tifģ, mensa. cf. cmo, 
астал , синија. ; 

Трепезар, m. der Tafeldeder (іп den 
Riöftern), monachis a triclinio: 

Трпезарев, ва, во, vide япрпєезаров. 
Трпезарија, f. бег ©реїїг{аа! in den Klös 

егп, coenaculum (refectorium). 
Трпезаров, Ba, во, 068 тшрпезар, tri- 

cliniarii. | 

Трпезарски, ка, во, 1) Zafeldeder-, 
tricliniarii. 2) adv. wie ein трпезар, 
more tricliniarii. 

Трпеши, пим, (Pec:) 
Трпиши, им, (Срем.) 
Трпљење, n. das Ertragen, toleratio. 
Трпљети, им, v. ‘impf. (Epu.) leiden, 

eriragtit, perpetior. 

Трска, f. arundo epigeios Linn. 
Tpm, мрт (in der Ота па, um Daê 

verlegene Stammeln des übermiefenen 
(Dieb и. dgl) angudeuten, interjectio de 
confasione criminis convicti, 

Трти, трем (и шарем), mpbo, у. impf. 
reiben, tero, 

Тртица, f. das ©фтеі їй vom ge- 
bratenen Geflügel , 

Тртосити, им, v. impf, fónel daher 
рю{арретп, blatero indistincte. 

Т ртолисње, n. раб Shnellplappern, bla- 
taratio. 

Трћење , n. dag Reden des Hintern in 
die Höhe, аггесцо atium. 

| vide трпљети. 

"Трудитисе, имсе, у. r. паре. fih Mühe 

"Трумити, им, у. impf. faulen, putre- 

“ Трћ Тру 852 

Трћишнсе , имсе, у. r. impf. ben Hins 
tern in Die дође reden, arrigo nates. 

Труба. f. 1) die Trompete, tuba, buc- 
cina. 2) труба плашна, tin СЕ feft 
{айтеп gewidelter Leinwand , massa 
lintea: 1mo ми ти је зашто: Зату- 
басто, зарубасто, женама је aparo? 
(т.ј. труба платна). 3) dag fejt auf- 
аедочепе Garn ат Weberbaum, massa 
telae: \ 

„Доведи їй дугоновшу другу, ° 

Трубипи, им, у. impf. trompeten, buc- 
cina cano, | - 

Трубљење, n. раб Trompeten, cantus 
россіпаег \: 

Трӯд, ш. т) еп. труда, Ме Mühe, opera. 
labor. 2) gen. труда, (у Бачкој и у 
Срјему женскога рода), der Feuer- 
fowammaboletus igriarius Lian: труд | 
букет, неров, или од гљиве. | 

Тр;дан, дна, но, 1) ¢ermüdet, lassus: | 
трудан и уморан. 2) трудна We- 
на, {фйапдег, gravida. 

Трудба „ f. die Зетиђипа, ibe, opera | 
ımpensa. ( 

Трудити, им, у. impf. einen bemühen, 
ірт ibe mamen , fatigo. 

дереп, fatizor circa rem, desudo in ге. 
ТруБеье, n. das Bemühen, defafigatio. 
Труладак, шка, m. еіп СЕ faules 

Hola, fauler Apfel, putre ligaum, ma- 
lum. Н 

Трулеж, m. verfaultes Jeug, res putres, 
Трулина, f. Der Moder, das morfhe 
©, pars putrida: одсијеца до 
трулине. 

sco. | 

Труло, п. (у Сријему) Die Ruppel in 
der Kirhe, tholus. сї. кубе. 

Труъёье, n. Daê Modern, putror. 
Трумпа, f. der Trupp, Haufe, turba. 

cf. гомила: ' 
„Кој с малијем боја бити не ће, 
„Веће жели да на трумпу yag pu — 

Трун, m. der Splitter (ип Диде), festu- 
cula. 

Трунак, нка, m. hyp. %. трун. 
Труниши, им, у. impf. 1) anftäuben ¢ 
+ verunreinigen, sordibus сопѕрегро. 2) 
труни снијег, ед ftöbert, uives cir- 
cumvolitant. а 

Трунка, f. vide рун y 
Трунути, нем, vide ттруХити,» г>7 | 
Трунчица, f. dim, 9. трунка 
Труњав, ва, во, mit Gplittern” yeruns 

reinigt, aqua festuculis’ turbida. 
Трӯње, n. (coll) Staub, pulvis. 
Труњење, n. dag Anftåuben, adsparsie 

pulveris. | 

1 
| 

ү 
| 
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Труо, т mpyaa, ло, morfo, verfault, putris. 
Труп, т. Der Rumpf, truncus. 
Трупина, f. т) augm. $, труп, 2) Der 

Klog, caudex. 
Ҹруӱсина, f. Berg in der Herzegowina : 

| А рати мејдан под горомТрусином— 
үш, m. 

трулина, гы die З)горпе, fucus. 

Труцкање, `п. Вав Shütteln (im Was 
gen, quassatio. 

“Трупвашисе, амсе, у. r, impf, gefhüta 
Ө, werden, 'quassor. 

Тоц вру, interj. von Der Berlegenbeit ei- 
ne Dur Ginmürfe und Fragen Uebers 
mwiefenen, detergiversatione convicti. 

Tpmu на поље, шеш куһу (биће 
ноћас) јфетађаје für @аутсеп, alvus fluet, 
рчање, п. das Qaufen, cursus. 

“Г рчати, чим, у: impf. [ац{еп, curro. 
"Трчкарење, п. dim. y: трчање. 
"Трчвариши, им, dim. 9. трчати. 
"ГТрчуљан, љка, т. cf. висуљак (само у 

оној загонетни). 
Ту, dort, да, istic: 
"уг *, та. Der 'Ropfhweif (ats Ehrenftans 

darte- Der türfifþhen Фаїфеп), insigne 
` caudae equinae, 
Туга, f. 1) шуга ме је, ¢8 шш mid; 
' "соћотгезсо : 
2р је сама, а не има друга, 
НЕ а е није од эе шуга — 

ә) туго и невољо ! jagt die ипо ае, 
© aber immer Пебепре Mutter зит Kinde 

Das Dre um m ет und Noth maht, 
i convicium matris amantis in infantem. 

"Тугаљив, ва, во, НђеПа, titillationem 
aegre сылай, А cf. чкакљив. 

Туговање, n. ђав Klagen, Webtlagen, 
` lamentatio. 
Туговати, гујем, v. impf. үрер деп, 
| lamentor. 
"Туговатисе, гујемсе, у. г. impf. Наг 

` gen, lamentor : } 
„Поче им се Чупић шуговаши — 
A Ба, Бе, fremd, alienus. 
|Туђење, п, das ©фашеп, Berlegen ери 

| in еїйет јгетоси Haufe, у а 
та domo aliena. 

Бин, m. der Fremdling, peregrinus. 
ЇТуБанка, f. die Fremde, peregrina : 
„Али ми не да туђинка, 
„Туђинка добра Бевојка: 

"Ја добра коња оседлам, 
. »Туђинка ми та раседла — 
Губитисе, имсе, у. г. impf. fih (гето 

betragen, verlegen {ери wie ein Frem- 
Der, verecundor, 

'Тўжан, жна, но, betrübt, arm, unfelig, 
miser: Е 

"Тужна јадна да сам вода ладна — 
ITY жба, f: die Ладе, accusatio. 
Тужење, п. з) Daê‘ Klagen (vor а 

\ 

М 

@ 

accusatio, 2) dag Klagen nah einem 
Şodten , ululatus de mortuo, 

Тужитши, им, у. impf. плакати иза 
гласа (особито за мруем) и нари» 
„пати, ти. ој» „говорити : jaoj Божо 
(или како му буде име) моје грдне 
ране! jaoj ко ће твога пуста коња 
үш jaoj ко" Ке твоје аљине но. 
сити ? jaoj xo ће твоје оружје Han 
саши и m. д. einen Sotien beweren 

*plaggo. Мати за сином и сестра за 
братом шужи кашто по двие и 

три године: кад је сама Kog RY“ 
е, или кад изиђе куд у поље, & 

она тужи и нариче као да пева: 
„Доста пуга би суза из камена ya 
дарила, како жалостиво мати на- 
puue за стном', или сестра за бра- 

том. У садашње вријеме срамота 

ije жени шужиши за. мужем , а JOME 
"већа испрошеној Бевојии за MOMKOM; 
али се у пјесмама пјева дасу и же- 
не шужиле за мужевима и Ђевојке 
з момцима , н. п. 
Пуче пушка из кола другога 
Ш. удари у колу Дамљана. 
„ampan паде, а љуба допаде: 
„Мој Дамљане, моје јарко сунце! 
„Ајепо ти ме бјеше обаојало ! 
„Ал' ми брже за горицу зађе — 
„Марка жали п отац и мајка, 
„А Андрију ни отац ни мана, 
„Него једна из „села девојка, 
алта га, па је говорила: 
„Jaoj Андро моје чисто злато ! 
„Ако би ше у рукаве везла, 
„Рукав ће се одма издерати, 
„Па ђе швоје име погинути; 
„Ако би ше у песму певала, 
„Песма иде од уста до уста, 
„Па Ке доћи у погана уста; 
„Анко би ше у књигу писала, 
stubura иде од руке, до руке, 
„Па ће доћи у. погане руке — 
„Боже мили чуда великога! 
„Ко л је ово кога ожалио ? 
„Ил! је мајка јединога сина? 
Ил! сестрица брата робенога?, 
Ил" је снаа ручнога бевера? 
„Ил ђевојка првог заручника ? hon 
Тужитши, шужим, V. impf. Kora ,/ Elas 

gen (vor Geridht), accuso. 
Тужишисе , имсе, V. r. impf. ко ме, на 

кога, fih беПадеп, Plagen, conqueror. 
Тужњава, f. Die Wepflage, ululatus : 

стоји шужњава. 
Тузла“, f, 1) Paê gefotfene ا sal 
есш ех aqua запега 

гбрња) Namen einer ЕН in ofa 
nien, PO fo eine Giederep. berbi, по= 
боа Тузланин, човек из Тузг 

в. Жу алански , ка, ко, yon T угла» 
ра 
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Тук, ш. а) рес Wintel, angulus, cf, 

куш. 2) ударио тук на лук, ğWeD 
barte Steine jind aneinander дека еп, 
dignus діспот reperit. > 

Тука, & vide будија 
ту ‘кац, Kga, m. vide будап nan 

Тувнути, нем, у. pf. 2) ein wenig 

(fnobloud) ofen, contundo. 2) fhlas 

gen (dem бјегифе nab), oleo, suboleo : 
ово месо штукне мало. 

Тулум * , m. vide мјешина. пне. 
Тулумина, f.. augm. Y. тулум 522 fa 
Туљак, љка, m. }1) die Ginftedrőhue in 
Туљац, љца, т. Jder каблина, fistula 

mnr inserta majori (in mola). 2) eine 
Nrt Falle für Sidfe u. dgl, genus de- 
cipulae , laquei. 

Тумарање, п. Da§ yorwigige Штђегде: 
йеп, vagatio curiosa. 

Тумдрати, ам, v. impf. yormigig ums 
heridilendera, уадог curiosus. 

Тумарити, им, ү. pf. bineinpiumpen 
(in ein Haub, ohne anğuflopfen), Iutro 
атар; оуїзиз, 

Тумба, аду, yom Fa, mwenn её auf: 
таф f tebt, де доо erecto. 

Тумбање, п. раё Umlegen (eines Заев), 
„пуег510, 

Тумбас“, т. der Ponton (SMI zur 
"оф то), ponto. 

Т 'мбати, ам, у. impf. н. п. буре, 
ese: um згер Ли 

Ta ‚на, vide шу у 
Twa, f. vide гуња, „и аи. 
и, п (comp. тупљи), па, по, фитр, 
i bes. 

Ty napa, f. тупа сјекира, eine Art 
потр {ех Hagen, securis ob tu- 
510г. 

Тупиши, им, у. impf. abftumpfen, ob- 
tundo , hebeto. 

Тупвдше, n. das Stamypfen (der Ziegen), 
уп 5 Айел h 

Тупкати, ам, у. impf. mit den $й{еп 
ftampfen, supplodo. 

Тупљење, n, раб Ы{їштр{ еп, hebe- 
tatio, 

' 

Тупоглар, ва, во, ftumpfen Kopfes, 
capıtis obtusi: иди погани шупогла- 

ва! (кажу ђетету, н. п. кад не мо- 
же што да упазити). 

Тур, m. der Hofenlag, tegumentum brac- 
с arum, 

Typa” , f£. 1) я. п. кордована, или H- 
бришима, fin Bündel, fasciculas. 2) 

auf der Minge die Kopffeite, рагѕ ад- 
yersa ду: 

Тур i anja, f. (со) ме Türfen, Turca. 

Ty par, рка, Dor Türte (befonders weun 
man ме Deutfhen redend einführt; 
Denn gut ferbifh peit er Турин, рі. 
Турци), Turca, 

Турчати, ам, у. mpf, есек, 7 

Тур Тут 1 ава 

Турање, n. dag Werfen, jactus. 
E ам, у. impf. werfen, ]ас1о. 
Туратисе, амсе, ү. г. пирг. werfen, 
jacio , jaculor. 

Tiaa. f. (једни говоре и тургуља) 
т. j. шљива, Att frühzeitiger Фаиз 
шеп, prum genus. 

Түр н, им, у. pf. werfen , јасто. 
Туритисе, пмсе, у, г, рё werfen, ја» 

culor. 

Туркање, п. (dim. $, тургње) дав бон 
ofen, promotio. 

Турвати, ам, (dim. %. туралш) fort 
ftoğen, promoveo (у. B. wenn viele 
beijammen figen, und einer den ans 
dern jum Weiterråden ftöğt). 

Туркешања, f. augm. №. Турчин. 

Турввња, f. die Türfin, Turca, femina 
T urcica 

урнын, иа, но, Det Türfin, Turcae: 
E a ара f. dim. ә. Туркиња. ме“ 
Урко, m, vide Турак: Турко мала 
пара чевршшена вјере (y npon 

 ا
Турнути, нем, у. pf. (5, ©. mit Dem | 
"9 орден) йойеп, impello. 

Ty урпија“, f. Die Holafeile, lima lignaria. ||| 
Турпијање, п. рав Feilen (des Holzes), 
у lunatio j iigni, || 
урп'јати, ам, у. impf. feiten | 

Тури? ща, |. шо, Y. ا с > 
Ту река, f Die Türfey, Turcia, 
Турска, ка, ко, 1) пп Ед, turcicus, 
2) adv. titio, tarcice. . || 

Турћија, f. 1) eine пиву фе Arie, modus T 
"сап Шенае turcicus, 2) die Türtep, Tur- 
сла: 

„Мало јада по Турбсји радиш, 
„Ја што тражиш по земљи 

Њемачкој — 
Турчало, m. der gewöpulih йн) [ргїфї, 

inat, Turcicus. | 
Т „рчалов, ва, во, Òe турчало, Turcici, 
Тур ање, пи. фаё Türtijhfprehen, Tur- 

cismus. 

lo: qui E 

Турчсње, . Daê Hertürfen, turcizatio. ју 
T урчин, m. и Türe Тисса, 7 
T урчинав, нка, ш. papaver фора Linn. 
Re рчхнов, ва, во, Òe Türfen, Turcae. 
Ty pupa, им, у. impf. zum Türfen таг 

chen, facio esse Тигсат. 
Турчитисе , имсе, у. г. паре. ein Tirs ју 

Ee len, Turca fio aut sum. 
Týppmja* f. Aufbewabrung Der Früdte 

in Hafer, Wein, adservatio pomo- 
гит, uvarum, in aqua, vino. У турши- 
Ју се меће грожђе, крущке, Јабуке, 
краставци и т. д, 

Тута, з)шута вура“ (т, |. држи, уд: | 
ри; или, цошегни, повуни); 2) у за» 
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гонетки: Tyma mamo, mym’ ова- . - 
мо, шута me за spama? т. j. же» T 
на кад чисти собу иликућу па cme- А Le 
manume смете за враша. 5) y дру- 
тој загонетки: Јаше тута на бау- 
ри? тп. ]. сврака на крмачи. "Ra l (in Der Anefdote vom Türëen), 

Тутило, іп der Redensart: my и ту- сіп Ruf an den Ofen, Daf er forte 
шило (und Dabei РӘ geblieben, nec gee! vox a Turcae boyem : 

| „Удијели тупаку јунаку л # ТУД tor, cf. трговац. 

|Туцањ, цња, m. vide тучак Фе УРАН f. Art 
|Тупање, n. dim. ©. шучење 1 

|Туцашисе, амсе, dim. v. тућисе 2 

praeterea ата factum), cf.aann (како Һа шароња, ha! 
онда, н лани). Ћаба“, 1. Ме бе Где Саве (бета bei 

Тушкал“, m. der Tifdlerléint, gluten. den еп, Jerufalem bei den бб: 
Туўшкалиши, им, у. impf. Veimen,, glu. ften), locus desiderii: отишао на Кабу; 
` tino „Док запалим Рачу украј Дрине, 
Тушваљсње, п. баё ш Ипана, „И погубим Ayn- Мелентија, 
Тушкање, n. vide дршкање, · „Koj је nwo преко мора сињег 
Тула ам +; vide дршкати. # += „Те је влашку ћабу полазио — 
Тушлић, m, eing Art elformiger Kürbife, Nanja”, f. eine Art gefüllter Хифеп, pla- 
' reucurbitarum genus. centae genus. 
Тући, учем, у. impf. т) flagen, tundo. | Ћанјџија *, тї. Der Жисфенбђасфег, placen- 
` 9) topen (Са, Kaffee), tundo: 5) во- tarius. 

лове, бикове, contundo tauri testi- "Ћаијџијин, на, HO, de Фифепбафе:а, 
' culos. н placentariı. 

Тућисе, учемсе, у. r.impf. 1) fih {1а Ћакиница, f. die Frau des Како (in der 

| gen, pugno. 2) јајима (ju егп). UncÉdote). A „э 
Туфёги]а*, m. vide шуфекчија (mif als Ћако, m. Båterhen, tata, „„, Z A 
· den Ubteitungen). Ћалбв, m. vide будалал ғ Sultur 
Туфекчибаша *, m. der Зефте тег бес Ћанут, та, mo, (im Феђипе) апдеғ 
| #ифјентафег, praefectus collegiitor- brannt, Pedant, апае фојјел, nongsanisd / 

mentariorum. simae mentis. Cf, сулудаст. Р 

\Туфекчија *, m, der йфіептафех, tor- Tap", m. der Handel, commercium. cf, 
· mentarius. cf, пушњар. трговина. 

Туфекчијин, на, но, реб туфекчија. Ћарење, n: daS Handeln, commercium. 
| 

Ту аис (тӯфекчијски), ка, ко Ћариши, им, у. impf. þandeln, com- ` 
2 Ие тафег:, tormentariorum. mercium facio, ехегсео. 

Tyu, муц, cf. mpm mpm,- Ћаркање, n. dim. ә, ћарење. 
|Туцак, ш. Der Bettler, mendicus (cf Ћаркати, ам, dim, у. ЖБаритпи. 

просјак): Ћарција*, m. Der Фап0втапи, merca- 

einer tiefer Sdhüfjel, lanx 
57 pPröfundior. 7 ' 

Тупаши, ам, dim. №. шући 1. 

Туцачкӣ, ка, ко, 1) еї ег+, mendid. ашин, на, но, D¢é hama, scribae, 
2) аду. wie ein шупак, more тепфа. Ћашиница, f, ред fama Frau, uxor 

Тедин дан, на дне, m. vide тучин дан. 5&сг1һаек® a edor gt 
Tyu, m. die Glodenfpeife, Bronze, aes Rámo*, m. (Ерц.) Der ©фгеібег, scriba. 

(campanarium , torhenğariun)). cf. писар. | 
Туча, 1. vide З 4 уге яу. R шов, ва, во, Deê hamo, scribae. 
Тучак, чка, m. 1) Бру  ©йбг[фб сше, pi- Raha, m. der Bater, tata. 

stillum. 2) das Ofietep, das die ап: Ћаћин, на, но, des Baters, patris. 
Dern zufammenfólágt, ovum poschale Ћа Бу! Qarifari! nugae: mo је Ка Бу! 

forte. Ћебап“, m. vide Кеваџ. 
Тучење, n. ђав баладе, Stoken, tunsio. 'Бебе^, ema, п. Ме Koge, троПепе Des 
учин дан, на дне, m. der Zag yor Фе, gausape, amphitapa. cf. губер. 

` Dem бадњи дан, der Gdhlağttag, dies Ћебеџија“, m. der Kogenmaher, gausas 
| mactationis. cf. печеница. parus, 
|Tysumuce, имсе, у. г. pf. auf einan: 'Resân*, m. eine Art Braten, frusta 
|" рег {їр еп (von Armeen), сопситго. =~ carnis simul assata (sine ossibus) (7 
ТФушта (von mucymma? oder cf. Frais 'Resnâme, n. vide жевкање. wE Уну 

'+ А. Има ли рака у шом лотоку? Ћенг * pm} _. 
` Б, Има шушта. Ћеиф“, ха. yide eg. 

| j 
ра а 

Ћасица, f. dim. v. Каса. ET AY И 
аа (Рес. и Срем.) vide капо "жо 

niih дува]?) ungûbligoiel, ianumerus. _ Ћевкаши, ам, vide жевваши. r Ст. 

КЕ 

^ 

> ч 



559 Tej Rep 

"Теја! interj. fagt man зит Rinde, wenn 
man е8 ооп etwas entfernen will, vox 
rejicientis bovem. у}, 

Ћела“, f. die Glage, calvities. 
'®ела, m. (Рес. и Срем.) vide fero. 
Ћелав, ва, во, fabl, glakig, calvus. 
Ћелавац, sga, ш. Der @[абБЁрр{, cal- 

vus. 

Ћелавити, им, у. impf. #451 werden, 
` calyus fio. 
Ћелавица, f. 1) faplEöpfige Frau, fe- 

mina calva. 2) Shimpfwort für die Zie- 
бе, сопутстит in capram. i 

Ћелављење, п. Daê Kahlwerden, cal- 
yities. 

Ћелеплр“, m. Die Beute, praeda. cf. до- 
бит, плијен. 

, Ћелепирење, n. Daê Beutemahen, prae- 
datio. 

'Белепириши, им, у. impf. u. pf. Deus 
te тафеп, praedor. 

Ћелепбш, m. eine fegelartige Kappe, 
Müge, galeri genus. 

Ћелепјш, m. (у Сријему, y Бачк. и 
у Бан.) die Müge der Фе феп un- 

` тег дет Hufe, mitra sub pileo. 
Ћелија, f. (xeAAco») die Bele, cellula mo- 

nachi, М 
Ћелије, Ё. рі. намастир у Србији (у 

Ваљевској наији). 
Ћелујца , f. dim. ооп ћелија, cellula. 
Ћело, m, (Ерц.) бег арор, Glagtopf, 

calvus. | Ју 
Ћелупача, f. (ст) ein ©фипрћооге, 

von ћелав gebildet: 
„А jempse Келупаче — 
Ћемер“, т. 1) vide свод. 2) Der Gelb 

gürtel, Die ке зове | 
Ћемерли“ , a4 indecløm, у. кула. 

j- 54 свод) Жы. А, | 
„Већ он ода ћемерли кули 

Ћенар“, m. 1) Vide крај Wa 
„Ал су Турци брижни и срдити, 
„Отишли су зеи д ћенару — 
2) vide крајаца, 2. 6 

Ћсно , m. дипрбиате, nomen qfnis. 
Ћепенак", ика, m. Der Ladenflügel (пад 

türfifher Art), valva tabernae. 
Ћепица, f. Dag Räpphen, mitra parya. 
Ћ2р, f. die Хофбег, filia. cf. кћи. 
Rèpana, f. Sraugnname, nomen muliebre, 
Ћерзње, n. (Ерп.) das Treiben, agitatio. 
Ћерати, ам, у, impf. (Epu.)treiben, agito. 
Ћератисе, амсе, v, impf. (Ерп.) 1) 

rammeln (von Hafen), соео. э) іф 
verfolgen (mit Progjeffen), persequi se 
in foro. cf. гонитисе. 

Repèmasa, f. уоп gr. ZEIZpIS пепег хра. 
wida, Der Dachziegel, ери! pef jen, 

Ћерсње, n. vide церење Фу, 
Ћерећслија“, f, vide узвод, 

Ћерин , ва, но, Xer фу, ПШае,. 

по „0 „аси pinge perforatu. 

/ Ћонеуипше , п. yide ланиште. 
"Ћетенов, ва, во, vide ланен. 

дан. 

Ћер ита 840 

Ћеритписе?, имсе, уде церитисе. 
Ћерка, f. da Зофекфеп, броја. Маје 

ка ћерку вара, снаши приговара. 
Ћерћин, на, но, Der ћерка, filiolae. 
Ћерпич, m, der ungebrannte Biegel, la- 

ter crudus, 
Ћершови *, m. pl. die Фа ен gum Haus 

ferbau, trabes, tigna. ши 4 5 

Ћерца, f. dim. у. ћерка КТ" 
Ћерчиво“, п. Der Жеијесгабт, mfrgo 

ligneus fenestralis, ; 
Reca, f. vide кеса. 
Ћесар, m. m. ј. Њемачки, или Бечки, 

der (feutfhe) Kaifer, der Wiener Kaiz 
A{¢leuGacae (der türfifhe und rufifhe 
find џареви): i 
„Пар и ћесар кад с адише 
„Код ћесара обрштери бише — 
„Св јетла круно од Беча ћесаре! — 

Ћесарев, Ba, во, vide Кесаров, 
Ћесаревина, f. 1) da Фоценапр, terra 

Caesaris. 2) раб Raifergut, res Caesaris. 
Ћесарица, f. die Kaiferin, imperatrix. 
Ћесаричин, на, но, der Ñaiferin, im- 

ретаїгїсїз. ; 

Ћесаров, ва, во, бег Kaifersg, Cacsaris, 
Ћесаровина, f. vide ћесаревина. 
Ћесарски , ка, ко, 1) баце! ф, caesa- 

reus, 2) аду. wie der Kaifer, Caesaris 
more. 

Ћескин“, adj, indecl. feurig, ardens, | 
igneus, н. п. коњ, дуван, сї. љуш, | 
ватрен. “ || 

Ћесма, Ё vide шупљика | 
Ћесмање, n. daê Зи  феки der Uere | 
mel < Enden, и. 051. mit ©ficferey, cf. 
шупљика. i 

Recmamn, ам, v. impf. Бит фес fti- 

"Régie, m vide лан: 

Remu, оћу, (Ерц.) тоеп, volo. | ` 
Ћеф“, m. dag Belieben, die Luft, lu~ 

bitus , libido. | 
Ћеш*, m. die Зејфан eines gewaltiam 

Geftorbenen , inspectio occisi. cf, крв- | 
нина. аг м ү | 

Ћешење ‚п. daê Befhauen eines Gr- 
mordeten, inspectio occisi. 

Ћешити , им, у. impf. Den Ermorde: 
геп Бејфацеп , inspicio occisum, 

Ћешке“, ema, n. vide кешке. ' 
Ћиврет“, m der SGhwefelfaden, dag 

© фреје бо еп, filum sulluratum, as- 

sula за агата, cf. сумторача. 

Ћивот, m. (Pures) die Religientruhe, 
cista in qua зегуашиг sanctorum ossa. | 

Ћила, f. 1) der Pulverbeutel, cruména fy 
pulveri igutferi, 2) dag Bleh an дееп fy 
Mündung, lamina orificii crumenae il- |А 
lius, | М 
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Толер" „m. die Срееватштег, penus. | 
"илим ̂, m. Der Teppih, ‘tapes. “ct. 
шареница. 

Riser лі", ш. vide amanan 
| Ћимане“ ,нета, n. vide егед 
"УПогубише сишна ћиманета — 
| Ћлошина, f. вола у Ерцеговини: 
| И Тоојицу надомак Таслиџе, 
„Украј воде украј Ћиотине — 

| Ћира, ш. (Рес. и Срем.) vide Ћиро. 
| Бтрилов дан, m, | der Glawen 2[ро{їе[ 
Вирил философ. le Syril. Србљи при- 

повиједају, да тице на Ћирилов 
дан траже друга свака себи arpas- 
де гнијездо и да носе јаја; па ноја. 
не набе друга, она се објеси. 

Бпрїш *, а) eine Art Baugolğ, mate- 
| riae genus. 2) да Edhufierpeh, pix 

sutoria, ; 

| Ћирјак, m. Maunname, nomen viri 
|| (oon Cyriacus ?) 

|Ћлрко, т. Manngname, 
| (von Ћирјак). 
Ћиро, m. (Ерц.) Manngname, nomen 
| viri (son Gyrillas 7). 

|ћитап “, m. das Виф, die Bibel (der 
| Koran), biblia. 

nomen viri 

|! bernarius. 
|Ћефтин , на, но, deg Ћифша, 

( narii. ; 

|бифтинско , ва, во, 1) Zuuden, Judaeo 
| rum (ais Edimpîmort von Kaufleuten), 

| 2)adv. wie еіп apma, more tabernarii. 
|Бифтипа, f. dim, y. ћифта. 
| Ше m. (Рес. и Срем.) vide Боро. 
бора, f. н. п. кобила, віпйидіс, aliero 
oculo captus. 

Ropas, ва, во, einäugig, oculo captus, 
БВоравап, вца, га, дег Ginäugige, altero 
oculo capta. 

Ropasuma, им, у. impf. einäugig mers 
den, oculo capi. 

Аоравица,, f. die Cinäuaige, unocula. 
лорављење , n. 

iy oculi amissio. 
Лорин, на, но, de hopa, unoculi. 
дорин, на, но, der hopa, unoculae. 

:Ropasaga, о die Frau деб fopa, uxor 
unoculi, маф 

лорлаисати “, лаишем; у. рї. те де: 
{ф1ю{{єпеп Augen hineinrennen, clausis 
oculis peto, impetum facio. 

iopo, m. (Ерц.) der Cinäugige, oculo 
и |, captus. 

\оров, ва, во, deg Коро, чпосић. 
"Аорпазар“, m. Der Handel ипдејеђепа, 
ıı mercatus quin videas: По панађури- 
if ма sammo пазарују maro ноћу ко- 
1|! ње. Приповиједају да је некакав 
•' човек одвео на панађур ћорава ко- 

а, па га пазарио за једну Hof де- 

~ 
IN 
МАР 

баа 

|Ћифпа , m. der Krämer (оесафейф), ta- . 
y 

фаре?" 

das  Cináugigwerden , 
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те, “п та, кад у јушру свануло а 
збе Wera: коњ ваде оба ока. А 
у рукогаг опет mako исто освануо 

гов коњу рукама. 
оса“, m. (Рес. и Срем.) vide Roco. 

Ћосав, ва, во, бат 105, imberbis, дег Feiz 
"пе Barthaare Ба, cui поп crescit barba. 

Roce, f. pl. Вав Shag fpiel (епаијф chess), 
lusus latrunculorum. 

Ћосин ; на, но, рез боса, hominis de- 
рїп ө 

Ћосиница , f. die тац eines hoca, uxor 
hominis дерш. 

Rosco, m. (Ерп.) Der Bartlofe, de is. 
“ Ћасов,, : ва, во, без Roco, hominis de- 

pilis.. 7 

Ћошак“ Уйа, ш.}ўав CE, ме Efe, ` 
Ћоше“, ema, n. (апршив. cf. pora. 
Ћошели“, ad]. dee. ecfichf, angulosus. 
Ћӯ, Куа, ш. der Hauğ, spiritus: нема 
вјетра ни Буа, 

Ћуба, f. der С фор (der Henne), cirrus. 
Ћуба, че О фортепне, gallina cristata. 
Ћубаст, ma, mo, H. п, кокош, де= 

þbaubt, cristatus. 
Ћубица, f. dim. y. Буба. 
Ћуд, f 1) Daê Naturel, indoles : 
Жули; 

х0] Бевојко и зла ћуди швоја — 
6) није ми по ћуди, e ift mir nif 
reiht, поп placet. 

Ћудање, n. das Офешретеп (58 
`р{есфбевё), бой$Ёегпайо. 

Ћудатисе, амсе, v. r. impf. {фен mers 
Der, constenor. 

Ћудљив, ва, BO, н. п. коњ, {fel , 
т ; бене ехрауезсспз. 

Ћук, ш. Name einer Art Nağteule, 
(voim баш е fy D, ululae genns. 

Ћук! Ћук! interj, fo ruft man Die Hüp- 
ner ресе), vox gallinas vocantis 

Ћукање , n. daS ©фгереп wie ein Ћук, 
шо Aos (Кун). 

Ћукање, n. Daê Herbeirufen der Hühner, 
advocatio gallinarum, 

Ћувати, учем, v. impf. {reyen wie 
der Ћук, clamo ut Ћук. 

Ћукати, ам, у. impf. die Hühner бег 
beirufen, allicio gallinas. 

Ћукнуши, нем, v. pf. ештађг ћу 
idrenen , dico ћу. 

Ћукнуши, нем, у. pf. einmabl Бун rus 
fen, dico Кук. ; 

EDOR ва, во, ђев hyk, bubonid / : y 
Ћула, f. (у Бачкој) vide кијача22/ + ##%" 
Ћулав, а, во , vide чулав а а» Дољане 3 
Ћулити, им, у. impf, m. ]. уши, fpifent 

(Sie Oren), arrigo aures. 
Ћулумак, мка, m. ¢ine Feine Seule, 

clavula. 

Ћуљење, n. dag Gpiken (der Obren 
arrectio aurium. 

E 

M IIH. 

goat npa 

5 
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Ћума, f, dag HüfğHel, fasciculu 
Ћумез“, m. vide кокошар 
Ћумица, f. dim. 9. TZ 
Ћумур“ , m. vide угаљ 
Ћум урџија“ , па, Der Kople 

bonarius , coctor carbonum. 
Ћуп“, m. eine Art Topf gu Honig, 
бааша, оПае genus. 

Ћупа, f. eine Art Ўтид, urcei genus, 
Ћупина, f. augm. у, ћуп. е 
Ћупић, m. dim, 9. ћуп. а 
Ћуприја“, f. 1) vide мост, 2) варош 

у Србији на десном бријегу Мора- 
ве (у Ресави). Ћупријскви, на, ко, 
von Ћуприја. 
нра, f. dim. 4. К 
Жура, f. vide FISI e 
Rypâä, f. (coll.) vide бучад. 
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бая, рка, m. vide була етене '®уфтета*,п pl. ein бемфе (von ўЇеїї | 
Ћурак*, pra, m. ein mit Wi; gefüfter- 

ter und verbrûmter Rod, toga pelli- 
bus subsuta et praetextá 2 / 

Ћуран. т. vide PELTA 
Ry panja, f. 1) (Сријему, у Бачё.џ у Бан.) 

дес furze Pelgrocf, vestis pelliceae ge- 
пиз. 2) (у Србији) ein langer (Pelz =) 
Roë ohne UAermel. 

Ћурдијетина, f. augm. Y. hy paja, ^t 
Ћурдӣјца, e A о. ћурдија. 

ype, ema, n. vide буче 
Ts јрићи, т. pl. (coll.) vide бучик 
Б; р), pja, pje, vide уудии. —. 
Ћурка, f. vide ура - 
Ћурливање, п. раб Trillern auf einem 

Blainftrumente, fistulae modulatio, 
Ћурликати, ичем, у. impf. trilern (auf 

Der ğlöte) ‚ modulor. . 

Ћуртаук, m. Кура (будиња) болест, 
(бесараѓр) eine franfbeif der Weiber, 

` Urt Sepnfuht, desiderium veneris. 
Ћурче, чета, n, eine Pelzjade, tunica 

pellicea. 

'Һурчибаша*, m, Der Zedmeifter der 
Kürfdnerzunft, magister pellionum. 

Ћурчибашин, на, но, рев ћурчибаша, 
magistri pellionum. 

Ћурчибашиница, f. die Feau deg Бур. 
чибаша , uxor magistri pellionum. 

Ћурчија *, m. der Kürfdhner, pellio. cf, 
кожуар, 

Ћурчијин, на, но, Ёйг{фпег s, pellionis. 
Ћурчијница, f. die #їйг{фпегїп, pellio- 

nis uxor. 

Ћурчијнски, ка, ко, з) #їг{фпєг”, 
ре опита. 2) аду. wie ein Kürfhner, 
тоге ре оптв, 

Ћурчїјски, ка, ко, vide ћурчијнски. 

Ћурчилук *, т. daê Rürfdhnerbandwerf, 
' ars pellionis. · 

Ћурчић, m. үө о. ћурак) vide Бурче, 
'Буски]а*, f. der Sebel, vectis. cf. по- 

ayra. 

% turgus. 

=Й, п. (Рес.) vide ћу 

(~ Ћућење, п. (Epu.) Das Shweigen, sie! 

————^-'Һһуша, f. Der Rüffel, rostrum (suis). cf- 

БАр” 2 CER Yue, п. Daê Oprfeigen, colaphi img 

Ryc уб 813 

стек“, ш. die %ибфеце (für une 
›йпдїде, feurige Pferde), compes, | 

, Ћутак amka. та. vide шуљан т. cid: || 
„Бу „талица , f. Der immer Ма + + 

e „ 

vide Кћућети. 
Ћупети, шим, (Рес.) 
Ћ ушити, им, (Срем. 
Ћутнкање, n. dag Сфраепђе си, imá 

positio silentii. 
Ћушвати, ам, у. impf, Kora, jemand | 

fhmweigen beifen , silentium impono, 
Ћуткац ! таце, obmutuit,obmutuere. | 
Ћулук * , т. der Trupp, turma. 

  ВУجے دور _

° епі. 
Ћућети, Кћутим, у. impf. (Бро) owed | 
деп, sileo. cf. мучаши. 

Вабое) , сірі genus. Исјеца се cun- | 
но пријесно месо и метне се у Hes | 
га мало бибера и ситно исјецана 
прнога лука, па се онда начине 
као ораси и умељају се у шенично 
брашно (и mo се зову Куфтета). 
Послије шога Кћуфшета се попрже 
на маслу, па се поспу бијелим лу- 
ком и киселим млијелом, 

аи e a = _ 

аспо. 

Ћушати, ам, у. impf, ођгједеи, coy 
Тарћита impingo. 

Ћуше! interj. (аде man dem Gfef, um и 
3u entférnen, vox asinos repellentis. 

Ћушиши, им, у. pf. ођујадеп, coal- 
phum impingo. cf, приушити. | 

Ћушка, f. vide прнушанк. | 
Ћушкање, п. раб бог офен, ргоћгизто, 
Ћушкапа, f. ein Spiel, ludi genus. | 
Ћушкати, ам, у. impf. H. п. капу но« 

TOM, fortftoġen, protrudo. 
Ћушнути, нем, v, pf. einen Stof д 

ben, trudo. 

ү. 208 | 
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‚ ї)їй, in (mit {їй асси, unè abl.) | 
отишао у цркву; био сам у цркви, 
2) (mit dem genii.) bei, apud: у Бога 
је свашта досша; mume у мене j 

‚ има у њега. 5) interj. се, ух! 
Уаботи, ам, у. pf. (ein neues 9110) 

{гара етеп , аНего (pannum). 
Уабоноситисе, сисе, у. г.рї. дрво У 

води, im Waffer nur noh Dauerbaftet 
werden, humore firmari. 

V6, m, Sluf und Stadt in der Ваљев. 
ска наија. 

) 

| 

* 

! / 
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Уба, аду. їп Їп, hie und фа, гашт, 

vix: 
‚ A. Има ли јабука на јабукама? 
Б. Нема, уба ђе која. 

убав, ва, во, (ријетко се говори, 
| _ него сечује у пјесмама) vide anjen. 
\З/бавап, ega, m. ате einer Quelle 
| ереп Remetammnd Krufhedol in an 

mien, nomen fontis ( Bandusiae ) i 
Sirmid : 

уба авипа, f. cf. хатое, 
баты вање, u. фа Hineinwmerfen, in- 

jectio. 

"Убапивати, пујем, у. па 
| Убацити y Еле у. рї, 

þinecinmer= 
fen, injicio. 

убијелити 

“убијање, п. 1) дав беен, Јаеѕіо. 2) 
das @г{Ффїадеп, оссіѕ1о. 
Gujan, ам; ү. impf. 1) yeriegen, Јаедо. 
2) tpi еф аен, occido, 

flagen, ilidor. 

Убијелити , umy Pf. (Ерп.) н. п. плаш. 
‚ но, Мейфеп, ша 

Убити, бијем, у. рё. 1) erfdlagen, 
occido. 2) абі адеп, verwunden, ver- 
legen, laedo. 

ўбитисе, бијемсе, у. г. pf. fi verlegen, 
Jaedi. 

| Убљуватт, 
сопуото. ` 

" Убој (360), m. Die аде; verbera : 
_ лежи“од убоја:. 
Убојашисе, j јимсе, Ve r. pf. më Бо blof: 

| fen Furet davon ommen, (en être 
7 quitte pourta peur};*timore luo: 6o- 

јао сам ce, али се нијесам убојао. 
Убојит, та, то, (ст.) vide убојни: 

| " „Дадоше му копље убојито — 
У ита) m. der fih gut fhlägt, pugna- 

' tor acer 
Уббјни ‚ на, но, н. п, топови, Затрѓ:, 

| С фафе-, getftirenD , р'аеагіѕ 
Убојни камен , т. (боли опа ет), den 

тап den in einer ©Sdhlûgeren Зета 
genen zerrieben eingibt, lapisad contu- 
S1ONesS 

Убости, одем, у, pf. битф Stehen 
юегюйпдеп, pungo, pungendo Јаедо: 
убола га врава. 

Убрадач, m. eine Urt leinenes Форћиф, 
vittae genus. 

Уубрадити, им, у. pf. деп убрадач um s 
«фри, sumere е circumdare, Убра- 
Бена без игала (m. j. пијана). 

Убрађивање, п. Daê Ишип deg убра- 
дач, vittae стсшпдано, 

Убрађиватти, Бујем , v.impf. беп убра- 
"дач umthun, стсшадо vittam. 

Убражђивање, n. das Unternehmen (eiz 
пф Феја), тошеп, | 

Маи ве Берд, 

"Убелипш," шу а Рес. и Срем.) vide- 

" Убијатисе, амсе, у. r, impf. i9 ans 

Ўбр Уве 846 

Убражђували ‚ Бууем, v. impf} Фф in 
Убраздити. зиме у. pf. cin Ges . 

fhåäft ешаеп, immittere se in nego- 
tium. 

Убратт, уберем, 
lefen, lego. 

Убрзиши, ı им, у, pf. убрзићу ја тебе ! 
fagt man dem Kinde, даб man ftraft, 
(faciam te celerem ?). 

Убрисати, ришем, v. pf. wifhen, tergeo. 
Убрисивање, п. Daê Чою Den, аһзїег- 

510. 
Мерен. сујем, v. impf. abmifhen, 

abstergo. 

Увалити, им, v. рї. bineinmûlgen , in- 
volvo. 

Уваљаши, 
vo mn —. 

Уваљатисе, амсе, у. г. pf. 1) fid Dur 
Walen befhmugen, volutando macu- 
lor. 2) fih einmalfen , im Walten eins 
geet , minui subigendo. 

Уваљивање, n. das Фтећирацеп, in~- 
volutio. 

Уваљивати, љујем, v.impf. hineinmäl 
8еп, АН volyo in —, 

Увар је, vide за увар је. 
Уватити, им, у. рї. ertappen, fangen, 

_ capio, ртећешдо. 

ватиписе, имсе, у. г. pf. unbemegs 
lih bleiben, niht bewegt werden, ers 
ftarren, consisto , non moveor, н. п. 
рука, нога, мјесец, сунце. 

Увезаши, ежем, у. pf. binden, colli- 
gare. 

Увезивање, n. das Binden, ligatio. 

Увезиваши, зујем, ү, пре, иери 
colligąre, 

у. pf. pfüden, ans 

arî у | 
· Увек 7066. и Срем.ј даде у вијека. 
Увенути, нем, у. pf. verweifen, mars 

сезсо. ) 

Уверавање/ п. (Рес. и Срем.) уде ув]е+ 
a e 

Уверавати, ам, (Рес. н Срем.) vide 
увјеравати. m 

Увераватисе, амсв Дре оша vide 
увјераватисе. 3257.42 2л, 

Уверитши, Им, ‚ и Срем.) vide увје« 
i ae rm teet E fT 4 

Ўзериийое, i «се, umee, (Р сй Ср рем.) vidg 
увјеји ипшсе Ра за ет 

ували еде pf. 1) Миси теп, 
duco їп —. э) пређу у брдо, angete 
teln, ordior. 

Увести, везем, у. pf. hincinfapren, 
inveho. 

Увести, везем, ү. pf 
ш picturae acus: 

„„увезла cam три дуката sama — 
Увече (у вече), Abends, vesperi. 
гвецбати, ам, (Рес. и Срем.) ر vide = 
увје баши. сэг» 

8 e ary piz g. PÈ, 

pinein iFern, ои 

ам, у, pf. hineinmälzen, vob ̀  

misir adag gam СО??? >л. 

Оےک رم  

PA v 
ту о 2 ay 

55 Eas n TT 

rg 



Узр 
„/и Срем. 

947 Уве 

Увештитисе, имсе, ( 
vide увјештитисе 

Увајање, в. дад Иптфуутп, involutio 
Ув јаши, ам, у. impf. umwinden, in- 

_ volvo. 

Увијек (d. i у вијек), (Epu) immer, 
: semper. 

Увирање, n. 1) баё (Ѕіпіедеп, Ginfo= 
hen, decoctio. 2) баё Durhjhmiegen, 

_ perreptio (2), perlapsus. 
Увлрати, ре, у. impf. einfohen, de- 

‚ соўмї, coquendo eyaporari. 

Твирашисе, ремсе, у. г. impf. fih wos 
_ bin Durbibhtiegern , arcte perlabi. 
Мгиши, вијем, у. pf. umminden, cire 

cûamyolvo. 
Увјераваље, п.(Ерц.) Das Bereden, Uebers 

eugen, persuasio, coavictio. 
Увјеравати, ам, v. impf. (Ерц.) glaus 

ven maden, persuadeo. | 
Увераватисе, амсе, v.r.impf. (Ерп.) 

‚ Hb überreden, persuadeo mihi. 
Увјерити, им, v. pf. (Ерц.) glauben 

„ тафеп, persuadeo. 
Увјеритисе, имсе, у, r. pf, (Epy) fih 

_ überreden, persuadeo mihi, 
МУвецбати, ам, у, pf. (Ерц.) einlers 

nett, jiġ сіпйбеп, condisco, expertus 
‚ ћо in re. 

Увјештитисе, имсе, у. г. pf. (Epu) 
де merden (in einer Arbeit), ех- 
pertus fio. | 

Увлачење, п. баё Ginziehen, retractio, 
Увлачити, им, v. impf. Мисиџеђел, 

‚ гећгаћо, traho , соптгаћо, 
Уво (genit. ува иуветша; pl. уши), ђав 

г 5897, airis: 

Увода, f. ђе; Зуби, Хипојфаер, ex- 
Plorator. 

Уводити, им, у. impf. 1) те тјиђтеи, 
induco. 2) ausfundfaften, exploro, 

5) пређу у брдо, апу еп, ordior. 
Ув heme, n. 1) dag Ошетјибген, in- 

ductio, 2) da8 ©ріопісеп, exploratio. 
‚ 5) das rigetteln , бтѕц. 
Увојак, јка „за, (ст.) Фофе (2), cin- 

cinnus: * 

„Како расте трава на увојке — 
Уволажа, f. Der Obhbrwurm, forficula Linn, 
Увражење, u. dag Ginfädeln, immissio 

lli in acum. 
Увразиши, им, v. impf. н. п. конац у 

иглу, einfûdeln , зазего ша in fora- 
men acus, 

Увратине, f pl. Die Pflugmende, ver- 
sus aratri, Боље се навр њиве goro- 
варати, него се на уврашинама 
карати. 

Увратшитисе , имсе, у. r, pf. einfpre: 
„hen, гіпёерсеп, deverto ad aliquem. 

Увраћање, в. dag Ginfpreden, ingres- 
519. 

уже уй 848. 
Увраћашисе, амсе, у. г. impf, еіпірсеа 

hen, deversor, 
Уврачаши, ам, у. pf. treffen (dùr 

Убађгадипа), divino. 
Увребаши“, ам, у. pf. erlauern, depres 
. ћепдо aucupando. 
Увредити, им, (Pec. и, Срем.) 14 
. УуБриједитши аё 
врешен (скочити), ац der nê Е 
Stelle in die Höhe, adsilio inê altum : 

»Трипут дораш уврешен скочио — 
Ше, ыы: ри, v. рі. сіпёофеп, verdam= 

pfen, decoqur. 
Уврсшисе, ремсе, увръосе, (Pec. y 

Срем.) vide увријетисе,г И 
Увриједити, им, у. рї, ( -) an finê 

‚ Wunde апїођеп „ offendo in vulnus. 
Увријетисе, ремсе, увръосе, v.r. pf. 
(Epa) fih þineinfhmiegen, arcte per- 
арі. 

Уврнуши, нем, у. pf. н. п. овна (п. ј. 
ујаловиши), абўгереп, битф Drehen 
verderben, eneco їори esticulos). 

Уврнутисе, чемо ҮЙ итне | 
Уврсши, уврзем, у, рї. и. п. конац у | 

иглу, паде, insero per foramen | 
acus. | 

Увршање, n. раб Gindrehen , retorsio , 
| coutorsio, | 

Увршати, уврћем, у. impf, сіпдгеђеп, 
те{огчцео, сопісрацео. Ј ў 

Увртети, тим (FEC. тае уврћети. | 
Увртешисе, ўсе» О) jde үврКе- 

AS A Р: ; 

 ^ е дےن  мы иس №„ 4»

оче а ОШИ + Оёз) ag Ae "саг O 

писе 

Увртит, им, (Срем?) паде уврћети. | 
Увртишисе абс ide увр- 

Һетисе.уёл жт 5 
Уврћети, ўвртим, у. ф1./( ц.) þin: 

einbobren, ієтеђто, 

Уврћетисе, увртисе, у. г. pf. (Ерц.) 
коме у главу, їфіп реп Kopf {евеп, 

‚ ш animum шдисо. 
Увршан, шна, но, н.п. чанак брашна, 

ипдеісіфепе$ Maf, mensura cacumie 
nata. 

Увршивање, п, (бесе. dag Хитат | 

pfeln рез Getreides), дешепѕіо ехип- 
dans. | 

Увришвати, шујем, у. impf.} ап{д1р{еЇп, 
Увршити ‚им, у. рё. ا 

Увући, учем, у. pf, þineingiehen, tra- 
һо та —. | f 

Угађање, n. з) dag Rehtmahen, satis- 
factio, probatio, accomodatio. 2) Dağ 
Riten, Stimmen, correctio, tempe- 
ratio, constitutio. 

УгаБаши, ам, у. impf. з) коме, её eis 
nem reht maden, probo alicui quid. 

2) што (н. п. гадље), zurecht тафеп, | 
‚ тїфїєеп, tempero , constituo. 
Угазити, нм, у. рё. 1) у што, репе 

ten, calco, 2) зијапипеп ке (си, сопсиісо 7 
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| угазиле свиње испред куће; угази- 
ти земљу (за пећ и. |. т.). 

шисе 
\%/гал, онал . vide кут 
т» гъа, m. die Sdhmiedetohlen, caT- 

bones. , “< + 4 ^ 

Усануши, к нем, v. pf руву, ногу, 
1 фестенбећ) luxos e .. 
ўтар, f. die зит Fünftigen Anbau a u fz 

gê riff eme (und бешу) пу gw armen 
‚ auŝgefegte) Srde, ager proscissus. 

'Мгарак, pra, т.ђег Brand, titio. 
їУгариши, им, у. pf. m. j. њиву (или 
" земљу), аштебеп (die Фере mit dem 

Pfluge), proscindo. 
Б f. vide угарак | 
'Угарнице, f. pl. aufgeriffene Хесфеу, agri 
"29 proscissi: 

“„Падоше тице на угарнице — 
"уварчић, m. dim. %. угарак. 
"угасити, им, у. рї. 10{феп, restinguo, 

главиши, им, у. рї. (еј Неђеп, statuo. 
мн n. das Feftjegen, Beffe- 
| ftigen, Ginfteden , fixio. 
Углављиваши, љујем, v. impf. befeftis 

gen, figo: 
‚Угладитши, им, у. pf. адеп ‚ рода 
Углати, ам, «19е угледаши 

[ Углачаши, ам, vide угладит 
"Углед, m. der идете, сопбрестив: 
_„Изведи браше сестру на углед — _ 

·Угледатт, ам, у. pf. етјеђеп, сопзртсог, 
гледашисе, амсе, у. 1. pf. на кога, 

ере! nehmen an einem, exemplum 
' capio (bonum,aut malum). 
Углобити, им, у. pf. einfügen, insero, 

(clayuin in Сао, ad сепшпепдит). 
Углобљавање, n. Daê ПР Зен аА 

| Углобљаваши, ам, у. impf. einfùgen , 
( 105его. 

Угљевље, n. (со) die Koplen im Ofen, 
| carbones. 
Угљен, m. cine Koble, carbo. 
Угљенчић, ш. dim, у. угљен. 2“ 
ко m. Manngname, nomen yiri, 
· Угљичак , чка, m. vide угљени 04 

| Угнатши, ам, у. pf. ђе те еп „Саво 
(PE а —, adiga. 

| Угнутисе, немсе, у, г, pf. fih fenfen, 
5140. 

Угњавити, им, у. pf. erdrüden, elido. 
Угњечиши, им, у. рї. neten, subigo. 

| Угњилиши , ли, у. рё, milde, meidh wer- 
Den (vom Obfte, ze B. der Mifpel), 
mitesco. 

"Уговарање, n. ђаз Berabreden, consti- 
{айо , condictio. 

Уговараши, ам, у. impf, yerabreden, 
constituo, condico. - 

Угдвепы, ем, у. рї, (у Сри јему ну 
pam yide угодиши manr , 
е: 22 у жэ” 

р РА 

74 Carti 4 

ү вос ж ‚ имсе, 14е гаип учини. 
бање, > 

pio, comprehend о. 
4 Угрёзање, p ЈУЛ а vid 

Уго угу 350 

Уговбр, m. die 9егабгериид, Ме Bes 
{ртефипд, colloquium (беїопбегә Die 
Berabredung, wann und mie die ег 
bettene Braut abgeholt werden fol). 
сЁ колачи. 

Уговориши, им, у: pf: yerabreden, соп= 
1005 

Угодан, дна, но, 1) тефё, апдепеђт, 
gratus. 2) bequem, commodus. 

Угодиши, им, v. pf. 1) KOME, е8 einen 
rebt тафеп, facio satis, probo rem 
alicui. 2) што, riten, зигефе maz 

‚ Gen , constituo. вуче 
Угодник, m. н. п. Божји, Јер ¢8 men 

тефе maht, gratus , qui gratum mihî 
facit: 

„И ради су Божји угодници — 

Угојипи, ни; у. pf füttern, måfen, 
‚8арїпо.. 

Угоништу им, 
аро лп — 

Угоњење, n. das Зиме те фен, actio 
in -— 

Угостиши, им, у. pf. бер еп, ho- 
spitio excipio. 

Угошовиши, им, v. pf. и. п. ручак, 
‚ вечеру, fertig тафеп, адраго. 
Уграбити, им, у. рё. етђајфен, arri- 

у. impf. þineintreiben, 

езу 
шы баве ам, ДС! и срба yide y- 

гријевати. 
Угрејати, је б рече и Срем) vide y- 
_ гријати. 
Угризак, риска, m. 2 Xngebigene, ad- 

morsum quid, e. g. pomum , panis. 
Угризање , n. да$ араш, admorsio. 
Угрїзаши, ам, у. impf. ацбефеп, ad- 

‚ таогдео, 

Угријаши, јем, у. рї. (Ерп.) erwärmen, 
calefacio. 

Угријевање, п. (Ери) èas Wårmen, 
calefactio. 

Угри)еваши, ам, ү. impf. (Ерп.) тата 
‚ men, сајејасло. 
Угриһа, f. Хтанепиате, nomen feminae, 

Угристи, ризем, у. рї. апбефсп, ad- 
mordeo. 

угрв, m. црв, шшо живи, љеши у 
говеда испод коже. tee 

Угрушашисе, mace, yide прббруша- 
тисе. 

& ВА = 

2 ‚ т. Der Башай, nebulo. Угурсу 
Угурсузлув“, m. die Halunferey, Liez 

derlidhfeit, nequitig 
Угурсускӣ, ка, ко, ђаїипёї б, nebu- 

lonum: угурсузе угурсуски! 
Угушивање, п. баё (сеп, заПосано. 

Угушивати, шујем, у. impf. егкен, 
ва осо. 

Угушити, им, у. рї. ееп, sufoco, 

у: 7: 
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Уд (сотр. уби), да, до, übel, (фЇефї, 
maius: | 

„јао јадна уде ти сам среће, — 
У давање, ш. Daê Bereblihen (ооп Mads 

chen, collocatio puellae. 
Улавати, дајем, у. impf. yerepliġen, 

соПосо бата. 
Удевање, ја, Трес. и С 

| ] јело ји 
Удаватисе, дајемсе, у. r. impf. Бец» + Удсвати, „(Рәс 

raten, nubo. 
Удавиши, им, у. pf. erwürgen, stran- 

ple: 
Удадба, f. Ђевојка на удадбу, тапиг 

_ bar, nubilis, 4 2 

Удадбени, на, но, н. п. кошуља, 
‚ Фегтаб упад, nuptialis; 
Удадбеница, f. m.j- удадбена кошу- 

ља, даё епта иподђешре, indusium 
. Duptiale. 

Улв yao 853 

fih bei jemand einfhmeidheln, Бепеђе 
. maden, insinuo me apud aliquem. 

“Удворида, f. човек, који се удвора- 
"ва вод кога, Der ба, © йтте:фа 

"јесу. adulator: Турска удворица. 
·) vide уди- 

gem. ) 2 

Рес. и Срем.) vide 

se. @ Срем.) vide 

уди]еваши. ә 
Уделити, им 

ГУу десити, им, у. pf. 1) гіфёеп, зитеће 
тафеи /"сбугіво, vide угодити. 2) KO- 
га, treffen, auf jemand ftoĝen, ойер- 

Yaaja, f. vide yanasan hay do, occurro. 
% дан, дна, HO, vide уд. "Удеситисе, имсе, у, г. pf. fih Бедеа= 

Ударање, n. 1) baê Slagen auf etwas, 
percussio. 2) фаб Stoen auf etwas, 
incursio. 3) der Cûrmen (der Kinder), 
strepitus. 4) der егиф nadh etwa, 

‚ odor. 5) das egen auf etwas, impositio. 
Ударати, ам, у. impf. 1) у што auf, 

єїта& {ФЇааеп, percutio.* 2). на кога, 

оеп (auf den Feind), incurro. 5) y- 
дарају Беца, Гастеп, tumultuari. 4) 
месо, riedt ein wenig, olet, foetet ali- 

J quantum. 5) ац еде. impono. 
Ударатисе, pace, у. г. impf. фијат: 

_ menpaffen, congruo?®s 
Ударити, им, v. pf. 1) у што, auf 

etmas flagen f" petcutio:* 2) на кога, 
Побеп, incurro; überfallen, invado. 
3) на кога, на што, den Weg eins 
{фЇадёп, viam ingredi versus —. 4) ки- 
ша, fih егдіебеп, effundi ; крв из ноза. 
5) leger, thun ац eftoG8, impono , H, п. 
обруч на капу; седло на коња; аљи- 
не на се, или на слуге; 

„„Удри браца пуца низ њедарца — 
Ударитисе, имсе, у, т. pf. 1) ђапдде= 

mein merden , committor сопртедпог. 
_ 2) aufammenpajfen, congruo. 
Ударац, рца, m. dee Glag, Hich, 

12115. 

У дати, ам, у. рї, дегђецта ви , соПосо 
_ Шат, 
Удатисе , амсе, у. r. pf, beuraten, 

пиђо. 

Удбиња, f. Stadt in Dalmatien, no- 
men urbis. Удбињанин, човек из 
Удбиње. Удблњка, жена, man he- 
војка из Удбиње. У дбињски, Ka, 

‚ KO, von Удбиња. 

У двоје (у двоје), um8 doppelte, duplo. 
Удворавање, n. ба$ Ginfhmeideln (Рисф 

Hofieren), insinuatio. 
Улворгватисе, амсе, v.r impf.] код 
Уудворишисе, имое, ү, г. рё, | кога, 

nen, оссигго: удесили смо се und 
‚ удесио сам др 
У дести брана "уденути), уде- 

нем, (Рес: и Срем.) vide уђести. 
Удешавање, n. т) Daê Жіфтеп, accom- 

тодано. 2) das Zufammentreffen, oc- | 
cursus. 0 

Удешавати, ам, у. impf. 1) şuret | 
fia hên, accommodo. 2) gjufammenfrefs 

"fên, оссигго. 
зудешаватисе, амсе, v. г. impf. {6 

begegnen, occurro. | 
Удивитисе, имсе, у. г, pf. fih Yerwuns 

dern, miror гето. 

Удијсвање, n, (Ерп.) рав Hineinthun, 
($1п {аде , immissio. 

Удијсвати, ам, у. impf. (Ерц.) н, п. 
конац у иглу, еіпійдеіи, immitto, 
1п5его. : 

Удијелити, им, у. pf. (Ерц.) (201110: 
(еп) geben, reihen, ргаерео. 

Удїљ, immer, semper.. i 
Удити, им, v. impf. з) месо, `$ёг{їйзг 

сеп, dispertio. 2) übel thun, facio 
_ male, посео: уди ми козје месо 
Удица, f, Der бИфапде!, hamus (pisca- | 
+, Ей), ~ 
Удо, п, m. j. меса, ein ©fitcf FleifH 

(gum Жапфеги), segmentum carnis. (ap- 
pendendum in fumum). ма 

Удобравање, п. daê Gutwerden, Outs 
егјфе тен , ostensio bonitatis. 

У добраватисе, амсе, у. г. паре] fih gut 
Удооритисе, имсе, у, r. pf. f geigen, 

‚ ostendere se bonum, 
Удов, ва, во, vermitwet, viduus. 

Уд‹вац (удовац), вца, m, der Witwer, 
viduus. 

Удовица, f. die Witwe, vidua. | 
Уд“вичин, на, но, Der Witwe, viduae. 
Удовичић, m, der Witwe Gopn, filius 

viduae» 
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Удовичица а УНИ 
Удовички, ка, ко, 1) У трена, vidua- 

топ. 2) ady, wie eine Witwe, viduae 
. more. 

_ Удомишт, им, v. pf. н. п. Бер, yers 
þeuraten, ea filiam. 

‚ Ўари, удрише, der Дтретано von yaa- 
риши, тріе:0061 удари auh vorfommlt. 

Удбжати, им, у. pf. erhaiten, conser- 
vo: mmo ши Бог дао, Бог ти и y- 
аржао (kag ce напи}а); доста је, 
да Бог удржи. 

Удробити, им, у. pf. һїшеїпбгойеп, 
infrio. 

‚ Удружитисе, имсе, у. т. pf. {ih зиг 
6 {ашиепае{еПеп, ѕосіог: удружили смо 

уза Узв 

Узівница, f. (cm.) уде званипа: 
„У Марка је млого узавница — 
Узаврети, ри, у. pf. 1) аційедеп, ebuls 

lio : лонац, вода. 2) узаврше људи, Die 
Leute fingen ап gu lärmen, ortus est 
tümultus. 

Узаимање, n. баё (перпен, п 
Узаимати, ам (и узаимљем), impf. 

borgen, entlehnen, тоѓаог. 
Узаимашисе, амсе (и узаимљемсе), 

у. r. impf. fich gegenfeitig (bei дес [0з 
‚ arbeit) auŝhelfen, mutuam opem fero. 
У заједно, (cm.) m. ]. у једно (заједно), 

вијапитеп , simul: 
„Узаједно шићар понијеше — 
улы, им, ү. рї. entleþnen, mu- 

|+ сё und удружио сам се с њим. / £ 7 
Уђенути, нем, vide неоп үз (comp: уй), уска, ко, епа,Ёпарр, 
Ууђсње, n. т) da с, регіо. 

2) da8 ©фабеп, Међе ил, noxietas. 
oremi (говорисе и уБенуши), yhe- 

нем, у рб. (Ери) н. п. конац углу, 
einfådeln , insere filum. 

Уже, ma (и ужа), р. dag Seil, funis. 
Y HERP ежем, у. pf. ninen, ассеп- 

о 

Ужсћисе, ужежесе, v. г. pf fid irs 
Gûbtung ) entjünden, corrumpor fer- 

ЊУ ~ тета опе. 

Увизање, п. dag Anzünden, бибивен, 
А ассеп510 , succensio, 

Ужизаши, ужижем, у. impf. angünden, 
_ ембфцифеп, Но incendo, 
Yamamace, ужижесе, v. г. impf. {i 

ent;ünden, succendi, и. п. ђубре. 
У жина, f. Ме Хаце, merenda оту 
ужина, f. Die Guge, angustia, 
Ужинавање, п. рад Saufnen sumtio 

. < merendae. 
Ужинаваши, ам, у. impf. jaufnen, su- 

_ mo merendam. 
Ужинање, п. dag Зашиеин, coenatio mes 

ridlana., 

Ужинара, f. тп. j. торба, die Tafde, 
worin die Hirten ihre Mahlzeit (Brot 

Und Маје) tragen, pera merendaria, 
Ужинати, ам, V. impf. u. pf. mittag: 

„таеп (öfterr. jaufnen), prandeo (?). 
Ужице, п. Stadt und Feftung in Sers 

bien. Ужичанин, човек из Ужица. 
Ужичка, жена из Ужица. Ужички, 

Њ бр- 
‚- _ Бад ко, yon Ужице. 
Уз) "аш, їп, (sursum); 

уза, о; уз воду, уз КЕ стао 
· уза ме, neben, pone: отишао уз 

господара, 5) als Фогјеђ у фе bei dem 
verbis impf. mit {шигес Bedeutung : 
ако узиде; ако уздолази; ако узје- 
дем ; año успишем ; кад узимам ; 

кад ускобимо иш, д. . 
'Узабрати, берем, ү. pf. pflüden, de- 

· вегро, | И 

„ angustus, 

Узалуд, umfonft, vergebens , frustra. 
Ўзан, на, но, епде, angustius. 

узањ (m. j. уза - њ, уз њега), neben ipm, 
Узао, зла, т. Der Knoten, nodus. а 

зачан, чка, ко, dim. у, узан. 

у збацивање, п, 048 Hinaufwerf Г. 
јеспо, ]асїайо 10 —, 

Узбациваши, цујем, у. impf. þinauf= 
Узбациши, им, у. pf werfen, 

subjicio, sursum jacio, 
Узбијање, n. 008 Zurüdfølagen, rejectio. 
узбијати, ам, v. impf. јити аде, 

тепсло, 

Узбити, бијем, у. АР. шй фГаден , 
‚ ке]їсїо, 2 
у раш, берер кде узабрати. 
Узбраица, f. die Жирбђе, clivus, decli- 
e Колико је низбрдица, шолико 

и узбрдица. 
Узбузиши, им, у. pf. aufwie деп, cona 

cito. 
Узбучаши, чи, v. pf. н. п. млијеко 

‚ wenn fie (амег 101г), асезсо (де lacte). 
Узвератисе, аме, 

звјератисеј 
у ш, ведем, у. ГИТ inanffüh 

ren, duco’sursum, || плашно (паму- 
ком или ширипликом), eingefteln, 
stamını шзего, 

Узвијање, n. das Hinaufwinden, suba 
latio. 

Узвијати, ам, у. impf. þinaufminden , 
5 зисст5о. 

Узвити, вијем, у. pf. ипаићоиен, 
tollo. Л, о 9 

Узвишташи, шши; vide узбучати. 
У звјерашисе, амсе, у.г. pf. (Ерп.) feu 

um fih fhauen, oculos pavidos cira 
‚ cumferre» 

Узвод, m. платно узведено, eine mit 
gefärbten Strei fen Durhgogene Reins 
mand, linteum vario colore intextum, 

Узєбдшли › им, у, impf. 1) Пантић | 

‚ (Ёес. и Драм ју: ше | 

у Ө 
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теп, duco sursum. 2) сиде и, inter- 
sero stamini, 

Узводлија, f. кошула од узвода. 
Узвођење, п. 1) das Hinaufüğren, du- 

ctio super —. 2) Das Ginşetteln , inter- 
sertio in stamen. 

Узвратити , им, у. pf. и. п. рукаве, 
 зитпаї адеп, гесірво, succingo. 

Узвраћање, n. раб Hinauffepren, suc- 
ciugo ‚ гејісіо. 

Ўз враћати, а ам, у. impf. Віпац ертеп, 
ѕиссіпзо. 

Узврдатисе, амсе у. г. pf. фе [едеп 
mwerdèn ,.tergiversor. 

У зглавље , n. бав Форт еп, pulvinar. 
Узгред, im Borbeigehen; Ра фи dort 

obnepin vorbeigehft, ob iter, in transitu. 
у. згрнути, нем, у. рї. binatiff atten , 

виси феђеп, гејісіо, subjicio. 
у згртање, u, dag Зисйс(фієбеп, reje- 

ctio. 

У згршати , грћем, у. impf. има аег 
ben, rejicio. 

Узда; f. Der Zaum, frenum, habena, 
Уздануши, нем, у. рё. auffeufzen, in- 

gemo, suspiro. 
Уздае, u. Daê Bäumen, injectio freni. 
Уздање, n. Daê Hoffen, spes, fiducia. 
Уздарје, n. da3 Gegengefhenf, donum 
mutuum : 

„»ћума куму свилену кошуљу, 

‚„йум уздаоја куми ни динара — 
Уздапш, ам, у. impf. -hãumen, freno. 
Уздатисе, амсе,.у. г, impf. у кога, 

у што, ђојеп, confido. 
ў здигнупи, 

Уздизање , n, das Aufheben, еЇєуай 
Уздиғапш, ижем, у. impf. aufgeben, 

_ аПете. 

Уздисање, р. dag Seufzen, suspiria. 
У здисаши, дишем, у. impf. feufzen, 

suspiro. 

: Мадићи (говорисе и уздигнути), уз- 
дигнем, У. pf. aufheben, аПеуо, Рао: 

Уздица, f. 1) dim. v. узда. з) уздице 
(pl-), die Zügel des Wagenpferdes, fre- 
na ogus currum trahentis. 

Уздуж (уз дуж), nah Der Qänge, in 
longitudinem. се, душ. 

узе :нђија“, f. der Gteiabügel, stapia, cf. 
стремен. 

Узепсти, узебе, у. pf. н, п. воће, ers 
frieren, g gelu corrumpi. 

Узети, уз мем, у. pf. 1) nehmen , acci- 

pio. 2) ђевојку, ein Madden, d. i. fie 
þeuraten, ducere uxorem, 5) faufen, 
ето; daher der ©фегу, н. 
А. Узећу ти капу. 
Б. Узео би и ја, да ми ко да, него 
ши мени купи, 

Узёшисе, узмемосе, v.r, pf. 1) 1% пеђғ 
теп (bei Der Hand, aur Ehe), prehen- 
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dere invicem mahus ; conjugium ineo. 
2) þeuratén, connubio jungi, 5) vide 
уваптитисе, 

Узигравање, в. das Aufpüpfen, exul- 
tatio. 

Узигравапш, ам, у. impf. aufhüpfen, 
ехићо, 

Узиграти, ам, у. pf. аай exulto. 
Узимало, m. der gern megninimt, qui 
_ Solet prehendere. cf. давало. 
Узимање, n. 1) Daê Жеђтеп, acceptio, 

_ sumtio. 2) Daê Kaufen, emtio. 

Узимапш, ам (и узимљем), v. impf, 
„ 1) пеђтеп, sumo. 2) faufen, emo. 
Узипа, f. еіп Strid, restis. | 
Узичица, dim. 9. узипа. ATY 
Узјаати, јашем, vide узјати 2622 
" „ја "Бог да га узјаали Турци 

Узјаќвање, n. das Uuffigen, conscensio 
equi. 

/зуаиваши, јаујем, v. impf. auffiken 
(aufs Pferd), conscendo equum, 

Узјаши, јашем, у pf. auffigen (aufs 
‚ Pferd), conscendo E tA 
Узлић, та. dim. 9. уза®:; 
змаивање, п. dag УЗ трен, @фтшїпдеп 
(des Соте), agitatio. 

Узманвати, маујем, v. impf. winen, 
fhwingen, agito sursum. 

Узмакнупи, нем, vide узмаћи 
Yy manyam, нем, у. pf. minten {1пппо, 
Узмаћи (говорпсе и узмакнути), aK- 

нем, V. pf. gurüďrüden , "ое ге- 
седо. 

2. 

~ Узмсшање, n. das Jinaufwerfen, süb- 
нем, vide ходио јао ‚ jactatio sursum. 

Узметати, мећем ,у. impf. H. п. жито 
и сламу, на гуну кад се врше, 

‚ aufwerfen , jacio sursum, 
Узметнути, нем, у. рї. pinaufmwerfen, 

_ subjicio, 
Узмицање, n. Daê Zurüğmweihen, re- 

‚ cessio. 
Узмицати, мичем, у. impf. gurüdrü- 

(еп, геседо. . 
Узмлачивање , n. Daê Фаитафеп, tepe- 

factio, 
Узмлачиваши, чујем, у. impf. [ап mas 

фел, tepefacio, | 
Узмлачити , им, у. pf. Там тафей, te- 

pefacio. 
Узмутити, им, v. pf. егибеп, tur rbo. 
Узмутитисе, имсе, у. г. рї. trüb mers 
Der f turbor. 

Узмучитисе, имсе, у. r, pf. unruhig 
werden, inquietor. 

Узнемиривање, n. Daê Stren ред Brico 
deng, pacis turbatio. 

Узнемиривати, рујем, v. impf. кога, 
den Frieden ftören, beunruhigen, turbo, 

Узнемприти, им, у. pf. den Frieden 
tören unter den Leuten, turbo расеш. 
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| Узодатисе, амсе, у. г. pf. anfangen gu 
| wandeln, inambulo. 
| Узорати, рем, у. pf. aufaďern, exaro. 
| Узраст, m. (ст,) der Wuds, statura, 

| сї. раст: | 
| „брасна ши си стаса и узраста — 
|Узрасти, стем, у. pf. аијрафјеп , ex- 
Ж cresco. 

| Узрок, та. Die Urfahe, caussa, ratio. 

|ГУзроковање, n. Daê егистафеп, eth- 
|| сто. 

|ПУзроковати, кујем, у. поре u. pf. yer- 
| исјафеп, in caussa sum. 

|Узур, m. (у Сријему и у Baun. mit al- 
| len Ubfeitungen) in Der Redensart: mu- 

„otium, 
|узурење, п. dag Mufelcden, обаћо. 
|Узуриши, им, v. impf. Muge haben, 
_ otiari. 
|Уисати, уише, у. impf. gut апїебеп, 

decet, сї, доликоваши, личити. | а 1, ТОЛ 
'Упшћилити, им, у. рї. (iMNRingfpiel) ers 
` "табђеп, divino, сЁ, погодити. 

У)! yj! interj. {фтер man и Den га: 

; Форе ен 5 cornices. 

| Гуја, m. hyp. v. уй e 
(Yia, & die Жа Erholung, das Aus- 
` {фпацѓеп, гезртано, requies. 
1У)агмитши, им, v. pf. его феп, етђаг 

Then, арргеһепдо. сежуграбити, 
ГУјан, m. машерин браш, der Ођет, 

avunculus. 
'Ујакарити, им, v. pf. erfaffen, appre- 
= - ћепдо. | 

'Ујаков, ва, во, Des Onëelg, avunculi. 
'Ујаловити, им, у. рё, де фие ен, 

, Castro, ехѕесо, 

|Ујам, ујма, та. Die Müplergebühr, por- 
tio debita molitori. Помијо човек жи- 
то у воденицу да меље, Кад је go- 
шао пред воденицу и опазио да је 
његов кум воденичар, онда поми- 
слио у себи: „Благо мени! ево мо- 

_ га кума, самљеће ми без ујма" А 
кад воденичар угледа свога нума 
са житом, онда onem он рече у 
себи: „Благо мени! ево мога кума, 
даће ми два ујма." 

'Ујање, п. Daê Raten, идјфивитец., 
, respiratio, requies. ; 

'Ујање, n. Daê беш еп (der Wogen, deg 
Windes), ululatus. | 

"Ујарачити, им“, у. pf. тп. j. коња за 
трку, (ein Pferd) gum Wrettrennen 
vorbereiten, exerceo ad cursum (urh 

Diät и f. w.) 
"Ујармити, им, у, pf. einjohen, ing 

„Хоф panunen, jungere јпдо. 

"Ујармљивање, n, баё Spannen inê Зоф, 
_ impositio Jugi АКУН, 

ви на узуру; mo је узур, die ufe, ` 

реп, die man уемфецфен wif, vox 

Уја 

Ујармљевати, љујем, у. impf. ing оф 
‚ {раппеп, jungo jugo. 
Ујати, ујам, v. impf. аџиёгайеп, анд 
„(фпашјеп, respiro, 
Ујати, ујим, у. impf. [уең [еп (vom Meer, 

‚ Wind), ululo. 
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> + Teaver, 
Ујац, у]ца, m. vide ан ttep? Fr 
Ујаурисати“, ишем, v. pf. einrichten, 

ordino , instituo. cf. уредиши, onpa- 
виши, намјестити. 

Уједање, п. раб Beien, morsus. 
"Ууледатнињ, ам, у. impf. beifen, mordeo. 
Ујёдиниши, им, у. pf. einig шафеп, 

reddo "сопсогдет: не уједини Bome 
Влаа (кажу да се maro Турци моле 
Богу, wie богі Tacitus С. 55. maneat 
quaeso, duretque gentibus — certe 

„odium sui). 

Ујести , уједем (може сечути и ујем 
„и уијем), у. pf. beigen, тпогдео, 
јин, на, но, Deê уја, ауппсић. 

Ујкање, n. Daê Huj! їфтереп, clamor hui! 
Ујкати, ам, у. impf. ђиј {фгереп, cla- 

‚ то ђаке ~ +, 
Ујво, ш. vide уја. 
Ујков, ва, во, ђев ујко, avunculi, 
ујна , f. машерина брата жена, Deg 
` Dheimé тац, uxor avunculi. 
Ујнин, на, но, Der ујна, avunculi пхо- 

ris, 
~ 

Ујнути, нем, у. pf. ђиј fagen, dico hui. . 
· Ујутру (у јутру), des Morgens, mane x 

№ рано y. јушру, summo mane, 

Ујчевина, f Oré, wo Der Ођет (und 
‚ fein Anpang) wohnt, terra avunculi. 
Ука, f. das Фејгфгеуд 
Уванитисе , имсе 458 ИЛҮПЇС 
Укапи, учем, у. пуфе, 1) Ви! јфтеђеп, 

dico ћи! (vocati sodalis gratia in sal- 
tu). 2) þu! тафеп (in Die Hände vor 
Kälte). 

Укебатши, ам, ү. pf. erlauern, ex insi- 
diis capio. 

Укивање, п. л) Daê Anfhmieden , incu- 
sio. 2) das Berlegen durch Befplagen, 
laesio equi solearum. 

Укивапш, ам, у. impf. т) anfhmieden, 
incudo, concudo. 2) пи Befhlagen vere 
legen, laedo dum munio equi soleam. 

Мви датьеап. Sas Aufheben, ађоћно. 
Узата, ам, у. impf. aufheben, abos 

eo. ` 

Укинути, нем, у. pf. aufheben, 

уклањати, ам, vide уклоњаши, Zi 
џклапање, п. Daê Hinzinfügen, insertio. 
укланати, ам, у. impf. bineinftgen p- 

1nsSero, 

Укласиитпи, им, у. pf. шейташпеп, бе; 
бе bringen, гешоуео. 

Ухлонишисе, имсе, у, т, рї, aug dem 
Zege geben, decedo de via. 

ы ео. " 
Уклањање, п. vide уклоњање жи CITAN тета 
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Уквлоњање, п. раб Wegräumen, remo- 
tio. 

Уклоњаши, ам, у. impf. тесташтеп, 
А гетоуєо. 

клоњатшисе, амсе, у. г. impf, аиётреіг 
фе, десейо de via. 

Уклопити у им, v. “pf. bineindricfen (6. 
B. in die Hand), adprimo in —. 

Укнуши, нем, у. рї. 1) би! forepen 
(im Walde), dico hui. 2) ри! тафеп 
(vor Kälte, in die Finger), faci 
кобиши, им, vide срести. 

Укобитисе, имсе, vide срес 
Уковаши, кујем, у. pf. з) im Be 

gen verwunden, Јаедо dum munio equi 
pedes. 2) Münzen auf eine Halsfette 
anfġmieden, шсидо, concudo, accu- 
do. 

Уковитлац, burzelnd, praeceps —: ско- 
_ HHO уковитлац. 
Уковица, f. auf Drat апдејфттере 

te Münzen al Ropfjierde, ornatus ca- 
itis e numis. ГА И, 

Vion, m. vide погреб. Б гет, 
Укопавање, п. баё Cingraben, Bergras 

беп, defossio. 
Укопавати, ам, у. impf. vergraben, de- 

fodio. 
Укопаватисе ‚ амсе, у. г. impf. ёф yers 

hansen , cireumyallor. 
Укопаши, ам, v, pf. eingraben, defo- 

dio. 
Укопатисе, амсе, v.r. pf. fih verfhan- 

еп, circ ре 

Укопни, на, но, @габ:, Begråbnif-, 
funerårius. 

Укопница, f. m. ј. уһопна кошуља. 
Увопнгци, m, pl. die Todtengräber, ye- 

ѕрШопеѕ , defossores. 
Укор, m. die Borwürfe, exprobtatio, cri- 

minafio. 

Yropásame, n. 1) Dûê Bormerfen, cri- 
minatio. 2) Daê С фаеп des Meffers, 
cultri БЕЛИ atio, munitio. 

'nopásamn, ам, у. impf. 1) кога, ei- 
пет Borwiürfe maden, criminari quem. 
2) бритву, ein Meffer falen, manu- 
brium cultelli cortice frmo, 

Укоре нитисе, имсе, (Рес. и Срем,), 
rée Улагати, лажем, у, impf. 1) þineinftez vide укорпјенитисе, 

Укоријснитисе, имсе, г.р. ( оц.) 

fih einwurzelfn, гадсејаро. 
Укорити, им, у. pf. fhalen (бав Mef- 

fer), eortice firmo. 

Укорити, им, У. pf. Kora, einem Bors 
wurfe madhen, crimingf quem. 

Укдсити, им ,## vide накоси- 
ти. 2) [е расев begen , тасигуо, obli- 
quo. 

Ұкоснӣ щи, m. pl. Haarfetthen пне Mün» 
àen, Perlen и, dgl. alg Kopfpug, ca- 
tellae criņales. 

` 

` 4 

Ўл а 

Укбчити, им, у. рї. и. п. точак кад 
се иде низ брдо, баё Rad fperren, 
þpemmen, retineo S'impedio rotam, 

Уксчитисе, имсе, у. r, pf, ftare werz 
den, torpesco. 

Украсити, им, у. pf, yerfhönern, red- 
do pulerius. 

Украситшсе ‚ имсе, ү. т, pf. (im ©фег= 
86) fih fhón тафеп, i- e. її einen mûfs 
{ї{дєп Жанјф trinfen, inebriari, ў 

Уврасти, адем, у. pf. fteblen, furor. 
врасшисе, адемсе, у. r. рї, іф das 
von ftehlen, clam abeo. 

Укресати, решем, у. pf. 1) (euer) 
ihiagen, excutio ignem, 2) н. п. AH- 
cma купуснога, луковије пера, аб» 
ућафеп, десегро. 

Укротшити, им, у. pf. зађтеп, domo.’ 

уко 86% 

Укрстити, им, у. pf. übers Kreng lez | 
gen, decusso. 

Уһрушиши, им, 2 pf. fef paak strin~ 
go. 

узршһаваье! 337 D7 v1 укр ање, 3 
Укршћаватши, ам, vide укршћати е2) 
Увршћање, п. daş Kreuzen, Kreuzweis 

teicgen, decussatio. 

Укршћати, ам, ү, impf. Ẹreugen, Бесија 
meife legen, decussos 

Уврљати, ам, у, pi. lagen , violen- 
ta morte регіо, 

Укубуриши, им, у. pf. іп Noth und 
‚ Rummer gercswen, ad miseriam redigi. 
Укувати, ам, v, pf. 1) љеб, vide y- 

мијесиши. 2) foen (раб Effen), coquo, 
paro. 

Укурчитисе, пмсе, у. г. pf. (halb ob- 
(сбп) fih in den Борг јеђеп , регіепао. 

Укућунин, m. der Jnwopner, Mietbes 
‚ wooner, j А 
Укућанка, f. die Mietbewopnerin, in- 

‚ чашпа. 
Vaa, f. der Holunfe, nebulo. 
Улав, ва, во, уло улава! du ђипр8јда, 

tifher Holunt, nebulonúm maxime. 
Улагање, n. 1) Daê Hineinfteden (des 

Geldes- іп eine Unternehmung), collo- 
catio (pecuniae). 2) das Ginrihten (рев 
gebrochenen биђев), das Cinrenfen, re- 
stitutio. 

cen, colloco. 2) einrenfen, restituo 
(membrum fractum). 

Улагатисе, лажемсе, у. г. pf. код KO» 
га, {1% (durh Rügen) cinfhmeiheln, 
insinuari. : 

Улагивање, п. раб Уифтефеси, in- 
вїйпа{їо. 

Улагивашисе, гујемсе, у, г. impf. {ih 
1 einfhmeibeln blanditiis se iusinuāre. 

Улажење, п. раб Hineingehen, initus, 
1ngressus. 
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| Улазак, уласка, m, Der Gintriit, in- 
gressus.. 

| Улазити, им, у. impf, ее реп, in- 
gredior. 

о. немсе, у. r, pf. fih mef- 
| fen (an einem Baume , deffen Rinde 

man бе[с@#), metiri, союр таге ma- 
| _ gnitudinem. 

| улак“ , m. (сш.) Der Kurier, nuncius, ta- 
| . bellarius: 

‚‚Посла Јанко два лака улака — 

Î anê ые befhinugen (ип Thau, Koth), 
| | maculor vagando. 
|Улање, п. Daê Od eigen „ уот. 
| ģen, suspensus КК 
"Улар, ш. der бает, capistrum cf. пово- 

| дац. 
'Улатисе, амсе, у. r, impf. ferum[hleis 

Фен. ГЭ 
!Улепити, uM y( ec. y Срем.) yide yan- 
| _ јепити, А 
| 'Улепшатк, ам, (Веру, и веж) vide 
к. уљепшати элу» 
| Улетети, улеш 
E оре (POC 
'Улетити, улешим, 

у. рї. (Срем) 
е улешим, 

v. pf. (Epu.) 

Улећисе, улежемсе, у. т. pf. бб eins 
niten, sedem pono ,. nidifico. 

Улећисе (улећисе), лекнесе, у. г. pf. 
fih {епфеп, deprimor. 

Vansar, улиска, m. das Etüd, Der Klums 
реп Calz, den man dém Biebe gu lez 
Een 910, salis frustrum Носћој ехрог 
situm. 

'Улизаши, улижем, у. pf. ablefen, de- 
lingo. | | 

|Улизаштисе, улижесе, у, r, pf, н. п. 
чоа, fi аб ееп, apreiben, deteri, 

'Улизивање , n. dag Anlecfen des Baums, 
um daran Die Gröfe gu тееп, com- 
paratio magnitudinis. 

'Улизиватисе, зујемсе, у, г. impf. 1) fh 
meffen, mer gröper ift, experiri magni- 
tudinem. 2) fig. > ог nter lus va- 

ГУлизнутисе, немс и y uyrance. 
i им, ү. pÉ (Ерц.) ереп, 

illino. 

'Улишаши, ам, у. pf. befudeln (mit weis 
Hem дана), сопсасо, 

лиши, улијем, у, pf. bineingieĵen, in- 
fundo. 

Улица, f. Der Hof, die Flur, aula, area. 
Уличиши, им, у, pf, im Gefthte {дп 

` шафеп, como, 

|Үличишисе, имсе, у, г. pf. die Toilette 
_штафеп, comi. 
(Уловиши, им, у рЕјапдеп, erjagen, capio. 

2 

А , În 
volo. 

| Уландатшисе, амсе, у. т.°рї. fió bis 

Уло Уме 3az 

Улогорити, им, у, pf. н. п. војску, 
lagern , со о. exercitum... 

Улбгорилшсе, имсе, у. г. рї. fi Тағ 
Bern a castra pono. „а 

Улбжити, им, ју. рї. 1) Dineinlegen , 
bineinfteden (Geld auf eine Unterneh 
типа), colloco. 2) einrenfen, restituo, 

Улозњу улога, m. pl. die @Пефегїифї, 
arthritis. 

Улукавитисе, имсе, У. т. рї. fih vers. 

felen, simulo. 
Vma, f. (у Сријему, y Бачк. и у Бан.) 

vide ула. , 
Уљаник, m. Daê Bienenpaus , бег Bie 
_ nenftand, alvearium. 

Уље, n. (у (Ерц.) das Baumöl, oleum. 
Уљез, m. човек, који уђе жени у Ky- 

ћу, der in Баб Haus feiner Frau eins 
gebeuratet þat, qui nupsit uxori suae, 
quem quasi uxor duxit, 

Уљепак, пка, m. die ©фтшеетёарүе, cu- 
cullus pinğuedine maculatus. 

Уљепшати, ам, у. pf. (Ерп.) оегїффа 
‚ nern, pulcrius dddo. 

| Уљесте , уљезем, у. ЫЫ (у Ерц.) its 
eingehen, intro. 

Уљудити, им, у. pf. {фп тафеп, fa- 
сло ријсте, ingenue, ut hominem 
decet. 

Уљуђивање, п. Daê faubere Зийфіг, 
comtio (?). 

Уљуђивати, Бујем, у. порт. (мог љу- 
ди, wie eë дгепфеп haben). fauber 
jurihten, humane praeparo. 

Vm, mia) der есап), intellectus, 
mens. 2) dag Gedädtuif, mens, ше 
шога; паде ME на ум; ум за морем, 
а смрт за вратом (ars longa, vita 
brevis); ни до сто ума, іф babe €3 
auf den Tod verqeffer, ч. d. si cen- 
tum mentes haberem, non ето! 45– 
sem. 

Умазати, умажем, у. pf. Бејфишибеп, 
commaculo. 

Умакање, n. Dûê Gintunfen , immers10. 
умакати, мачем, у, impf. Ф@їпїшиїөп, 

immergo. 
Умакнулти, нем, vide умаћи кзы a 
Уман, мна, но, реттбноа, об Брена“ 
' „Не бојсе мајко, не бојсе, 
„Ja сам ши умна разумна — 
Умаћи (говорисеи умакнуши), акнем, 

v. pf. entwithen, effugio ‚гә 
Умацупати, ам, augm oy MASAI 

Умашиши , им, у. pf. {elen (im оле 
‚ mace = Spiel), ађегго, 
Умеквнути, нем, у, ре milde, ред. 

merden, mitesco, 

Умевшавање, п. Зав иу, emol- 
litio, 

Умекшавапи, ам, ү, ipf} емрефеп, 
Умекшаши, ам, у. pf. emollio, 

ai 
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умеравањејћ, (Реј. и ү, ) йе у уму Үмлрити, им, у. pf. аги расо: 
равање лля Уу эз 

Үмераваши, ам (FEC, и Срем. vide 
ухуеравати.. , Kone 

Умити, умијем, у. рЁ па п, lavo. 
Умјеравање, п, (Ерц.) dai ` Abmeffen, 

Bemeffen , demensio. 
У мерати, ам, у; pf’ Tm. j. восак, weih Умјераваши , ам, у. impf.. (Ери) бетиў, 

_ giehen, duco ceram. 

Умерити, им, (Рес. еса .) vide умје- 
рити. 1Р2> еж 

умесити, HM, 

]есипти.-у>» 

У мссти, 
Уместити, им ес. и ем ), 
умјестити. 29, пар: A, 

Умета, f. Det йерен, + 'ad 

Prnt- 

verrendum fornacem antequam panem. 

ińmittas. 

Уметав, mga, m. Der Став, inser- 
tum. 

умешан, пума 
умјетан. 4 

Уметіње, 4. (У бї) inserto. 
Умсташи, умећем, у. impf. þineinfes 

gen, 1п5его. 

У мети, јаја Jens Fani 
умјеши. сел 

меш и е" (ун Муамед), 
Bolf Muhammeds, populus Muham- 
medis : 

»Турпи вичу: умеш и Муамед — 
уметнути, нем, у. pf. þineinthun, in- 

sero, 

Умсцатн, ам, у, pf. н.п. јабуку, weids 
Нортеп, contundo. 

Ymémama, ам, (Рес, и Срем.) vide 
умијешати. му > Сг , IMI CLD. 

тање, gA! ес. H M. А 
умјештање у Б шг 

У мештати , ам у 59. 1 Срем. vide 
Ha ymjemmamı 

Умваһе, n. dag Wafhen, lotio, lavatio. 
Умиваоница, f. das Ваїфбесеп, pel- 

vis. 

Умивати, ам, v. impf. wafden, lavo. 
Умијесити, им, v. pf. (Ерц.) m.j. леб, 

cinteigen, miscere massam farinaceam, 
et facere panem. 

Умијешаши, ам, v. pf. (Ерп.) тіѓфеп, 
‚ Miseedt 

У милитисе , имсе, у. r. pf. код кога, 
йд) beliebt тасфеп, ера inire apud 

‚ aliquem. 
Умилостивити, им, у. pf, geneigt, 

anâdig madhen, doncilio: 
у миљат , та, то, einfhmeihelnd, blan- 

dus. Умиљато јагње и двије овце 
‚ посе. 
Умилен, 1. Manngname, nomen viri. 
ум ч ма v. pf. н, п. мука, бол, 

‚ пайуа{еп, гиеш, 

ЕД 

· Умирање, n. рад Sterben, mors. 
У у мирати, рем, у, impf, есеп, mit 

оет Tode ringen, mori, 

mem Ai замоли дана agni 

рем.) vide +: 

fen, дете ог. 

Ўмјерийт, им, у. pf, (Ер) abmeffen, 
demetior, 

ec. n Cpem.) vide суз, Умјестити, им, у. pf. (Ер) н. п? 
разбој, mon, еПеп, statuo. ۰ 
jeman, шна, но, (Ёрт.) н. п. чо- 

__век, 0е{ф!@(, habilis ‚ aptus, | 
Ўмјети, умијем, v. pf. (Ерп.) кіем, 

verjte intelligo, scio. Боље jeymje- 
‚ши, ти. 
Гмјештјање, #h. (Ерт) das Stellen, 
у instruċôtio , dispositio" 
Умјештати, ам, у. impf. (Ерп.) fel- 

ec. и С ) vid len, statuo. 
ол е, а деб лумітити, им, у. pf. 1) ји Tode drez 

{феп, interficio verberibus. 2) þerabs | 

Ме „фест Нол. a 
Умложити, им, у. рї. yermebren, an- |, 

. 5ео. NEN %2 а" Еч 

Умљети ем, у, pf. vide cama | 
К e 27207, 
Умљетисеј умељесе, у. r. pf. fih eins 

. тареп, molendo deteri. Í 
Ymo! interj. ymo погами једна! Daf 

dih —! vah! 
Уумблити, им, v. pf. кога, von einen 

erbitten, ехого. 
Умолитисе, имсе, у. г, pf. коме, код 

‚ кога, еф еп, ехого, 

Умор, ш. 1) на умору, in Den lebten 
Эйдеп, moribunda est : 
Стара ми је на умору majka — 
2) die бттидипд, defatigatio : не мо« 
же од-умора (н. п. да једе). : 

Умбран, рна, но, müde, lassus. ` | 
Ууморити, ИМ, У. pf. 1) СИ песо, 

2) естиђеп, lasso : 
„Малена је тица препелица, 
„Ал умори коња и јунака — 
Умотавање, п, .ра$ Ginwinden p inyo- 

Јано, 
Умотшавати, ам, у. E einmicdeln , 
Vmòmamn , aM, v. pf шуојуо. 
Y mompa , им, у, pf. erfehen, сопѕрісог. 
Умо: шши, им, у. pf. eintunfen, im- 

mergo. 

Умрачивање, п, Daê  Ginfterwerden , 
ођвсигано. 

Умрачиватисе, чујесе, у. r. impf.} fins 
умрачитисе, чисе, у. т. pf. | J fter 

merden, чүш 
Умрсти, ем, умръо, (Рес. и ру 

‚ vide умријети, 
Умријети, рем, умръо, у. pf. (Eps) 

terben, morior. | 

Умрлӣ, ла, ло, н. п. час, Todes ғ, 

morlis: mano ми умрлога часа. 
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Умуасерити, им, у. pf. belagern, ob- 
| _ део, cf. опколити. 
| Умукнути, нем, у. pf. | зет иитен , 
| Хмући, умукнем, у. pf. Ј obmutesco. 
| Уна, fe Una (Fluh in Kroatien), Una 

en, 

Унакрст, ing Kreng, in formam crucis; 
Унаточ, упрђег, contra (aliquem fa- 

сеге): ; 
„Ќад смо ћели унаточ чиниши, . 
„Jepa си нас од Зеке искао — 

де унијешисо Ур онај тета 
Уунизи (у низи), nuntên, infra, inferius, 
Унијат, m. der Unirte, homo graeci ri- 

= tus unitūs cum ecclesia romana, 
"Унијашити, им, у. impf. uniren, uni- 
те ecclesiae romanae. | | 
"Унијатитшисе, имсе, у. г. impf. {{ф 
мен, unire se ecclesiae romanae., 

D уры 3 

ле, p Wie Unite, unita, 
ea ка, ко, 1) H. п. поп, Dêr 

unirte Pop, unitorum sacendos. 2) adv. 
wie ein Unirter, more uniti, 

 Унијаћсње, р. Daê Uniten, unitio. 
| Уни]ачад, f. (coll.) die Jugend der Units 

ten, Juventus urnitorum. ' 
"Унијаче, чета, р. ein junger Unirter, 

_ juvenis unitus: 
Унијеши, унесем, унијо (унијела, ло), 
т. рї. (Еру.) Бис ттадеп, infero. 
 Унијетисе , унесемсе, унијосе (yuna 

јеласе, лосе), у. r. pf. (Ерпц.) die 
· Mafe in etwas (есеп, immiscere se; 

Унићи, униБем, vide уйифәзә>ә 
Унка, f. Der Grenğ рід ето фей 

_ figungen, @mulus limitaneus. 
Ункаш *, m. Die Erhöhung am Sattel, 

vorne und hinten, Der Gattelênopf, 
pila зеПае: 

»,Он буздован о ункашу носи — 
·" Уносиши, им, у. impf. исисадеи, 

_ infero. 4 

` Уносишисе, имсе, у. r. impf. ме Nafe 
__Њипештефећ, immisceo me. 

ношење, n. Dûê Hineintragen , illatio: 

„Унук, m. der @п Ї, nepos , filii filius. 
_Унука, f. die Çnfelin, neptis. 

Унутра, drinnen , intas; þinein , intro: 
„Унучад, f. (coll.) die Enfel, nepotes. 

Унуче, ета, n. еіп би ћир, Rindes= 
ı Нпр, nepos aut neptis, +. 2 
| Уолажа, f. vide уволажа боса 
Уортачити, им, ү. pf. їп ап ни 

| дејеШ фае verfeken, affociiren, associo. 
`Усршачишисе , имсе, у. г. рї. fih ајјог 

єтєп, eine Handlungsgefelfhaft eins 
|. geben; inire societatem commereii, 

Уоч Уши 858 
ә 

Уочи (8. Ту очну; im Angefihte, ден 
Tag vorher, pridie: у очи Божића; 

‚ у очи неђеље (m. j. у суботу). 
Упадање,п. Daê Hineinfallen, casus in — 
Упадаши, ам, v. impf. þiñeinfalen, 

‚ incido. ; 
Упала, f. Die Brunft, ardor. 
Упалити ; им, у. рї, апйпдей, ac- 

сепдо. 
Упалишисе, лимсе, у. r, pf, іп Обе, 

Brunft gerathen, ехагдевсо. 

dens desiderio coitus, 
Упаљивање, n. 1) das Anzünden, inceng 

sio, 2) Das (Ѕпёргеппеп, ardor. 
Упаљиваши , љујем, v:impf. anjünden, 
_ аасепдо. 
Упаљивашисе, љујемсе, у.т. impf. fih 
` im гып fegen, ехагдезсо. : 
Упамшити;, им, у. рї. im @ерафіпіб 

behalten, memoria teneo. - 
парадити, им, у.їшрї, н. п, војску, 
іп Parade (Reip und lied) ftellen, 
instruo aciem, 

Упарложити , им, v. r. pf. тп. j. вино- 
‚ град, vermabtrlofen , negligo. 
Упасши, аднем, у, pf. þineinfalen, іп- 

cido. 
Упепеъавитши, им, у. pf. mit Afhe бег 

_ {фииВеп; cinere maculo, 
Упешисе, упнемсе, у. г. pf. f enfs 

fhloffen miderfegen , оба ал. ` 
Упећисе , ечемсе, у. r. pf. {i einbas 

čen, Ват Braten аи ЗиђајЕ einbüfen 
_ аззапдо deminui. 

упињање, п. das епбфоеле Wider- 
_ {тебеп, obstinatio: 3 | 
пињатшисе ; емсе, у. r.#fimpf. fih feft 

_ Wwiderfegen, obstinare se., 
Унирање, п. dag Unlepnen, бен, 
_ 10111510: 
Упираши, рем, v. impf. ап[ебйеп, in- 
_ clino, фео 29 = 

Упиратшисе, ремсе, у. г. impf. fih an= 
Іерпей, тог. 

Упирити, им, у. pf. и. п. ватру, ап 
` Тафеп, ѕиссепдо, 
Уписати, ишем, ү. рї, еіпіфбгеібеп, 
_ inscribo, 
Уписивање, n. das @іпфгеібеп, in- 

scriptio. ` 
Уписивати , сујем, у. impf. ејијфгеје 
_ ben, inscribo. 
Уписнӣ, на, но, курва, војник, {001 
ИФ, verus (ч. d. inscriptus protocollo). 
Упитати , ам, у. рї. befragen, inter= 

rogo. 
Улишатисе, амсе, у. г. pf. с ким за 

здравље, fih begriffen, salutare se ца 
vicem ; dare O salutem, 

е 

"Унсти, несем, (Рес. и Срем.) vide y- Упаљеник, ш. der Зуи де, ardens 
нијегти и РВ = desiderio coitus. 7 

ЗУнетис несемре, (рес. и г) ~ Упаљеница, f. Die Grünftige, femina arə 
; Је $ 5 
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2 ? 

Упйшапти, ам, У опишати. 23 

Уплакатисе ; лачемсе, у. г. pf. за KÎN, 

или за чим, ¿u weinen beginnen, illa- 
crimari. 

Уплашиши, им, у. pf. еї{фге@еп, exe 
terreo. 

Уплести, ешем, +. pf. ешћефепн, 
implecto. М | 

Уплестисе , етемсе, у. г. pf. fih Vers 
Йеф еп, einmengen , папизсеог, 

Ўллешање, n. рад (бїпйїефїгп, implexio. 
Уллешаши, ећет, у. impf. ејиђефеси, 
_ implecto. | 

Уплешатисе, ећемсе, у. г. impf. {ih 
einmenaen, immisceri. 

Уплешнск, та. } 205 Band, Da8 in den 
ллешьав, ш, f Зорі дећофе wird, 
fascia сгїпайз. 

Vnbaykama , ам, у. pf. erbeutsn, pras- 
dor, capio. cf. добиши, заплијенитши. 

пљеати, ам, v. pf. ет{ф[ааёп , interimo. 

Упљеснивишисе, имсе, V. г. pf. н. n. 

љеб, оет{фїтїї Їп, situ obduci. 

Ўпљувак, вка, m. Die Fliegenbrut, mu- 
scarum fetus. Има шу некакав y- 

пљувак, | | 
пљување, п. 1) Dûê Ўіпеіпіререй, in- 
вршіо. 2) daê Фбіпеіпіфтеіфеп, injectio 
fetus muscarum. 

пљуваши, ам, v. impf. die (liegen) 
Brut bineinfgmeifen , injicio fetum, 

Упљуваши, љујем, v. pf. з) þineinfpeyen, 
inspuo. 2) befpepen, conspuo. 

Упознавање, n. das Berfennen (D. 6. 
Anfehen einer Sahe für etwa, das fie 
niht ift), malus tactus, 

Упознавашисе, најемсе, v. r, impf. у 

кога, или у 
{йг etma halten, credere suum quod 
е$ї alienum. 

Упознатшисе, амсе , V- r, pf. y Kora, 
или у што, trcig für fein Halten, 
credo meum, quod топ est. 

Упокојитисе , имсе, у. т. pf. in Frie- 
den dahin fahren, aur Жиђе fih беде» 
ben, fterben, emori, decedo, obeo, 

Уполежачитисе, чисе, у. г. рї. тп. j. 
кукурузница у ватри, abliegen, lans 

де liegen, diutius јасијзве, . 

· Мполовачити, им, у. pf.} big gur 947: 
Уполовиши , им, v. pf. {едц (fertig) 

ерп, pervenisse ad dimidium, 
Упоран, рна, но, widerfpenftig, per- 

tinax. 

Упорност, f. Die Widerfeglihteit, per- 
tinacia. К 

Употребити, им; у. pf. gebrauchen, 
адћуђео. Е 

Употребљавање, n, da Фебтанфеп, 
usus. 

Употребљаваши, ам, у, impf. gtýraus 
Hen, иѕигро. 

предати vea 

што, Gerfennert, irrig 

Yop Хи 868 

управитељ, ш. Der бейет, Negierer, 
этесіог, : 
Управиши, им, у. pf, чим, yerfahsen, 

tracto геш, versor in ге, Управпо као 
_а)дук кућом. ; k сеф 
Управљање, п. das Фетађсен, Leiten, 

_ enten, rectio, : 
Управљаши, ам, у. impf. regieren, leiz 
ten, rego. | i 

Управо, gerade, recte, recta. l 
Упредање, п. r) Daê Anfpinnen, 7 

drehen ‚ Хогз10. 2) vide напредање. 
Упредати “ам 5" у, impf, x1) wetn, 

‚ (Бри, биле) torqueo. а) vide на- 

— 

Упресши, ед@#, у, pf. 1) зидвеђеп > | 
mtorqueo (filum). 2) vide напрести. 

Упрёшл, ем, упръ | (Рес. и Срем.) 
„ пає упријеши. ofore байн, 

Упржиши, им, viđe попрж ла 
Уприташи, ам, vide попригаши i 
упријеши, рем, упрђо, у. рї, (Ерт. 

; Іебиеп, fügen, аасіцо. f | 
Улропастити, им, у. pf. зи Grunde 

tibte, ап den Abgrund führen, everto- 
Упропасшишисе, имсе, у. r. pf. yers | 

‚ finfen (vor Shreden, Ubfheu), perco. 
Упроснић, та, (єт) der Brautwerber pi 

petitor puellae , cf, просап: 

„Ој! и два сваша и два упросника — 
Упрскатижма, у. рї. befprigen, con- 

‚ зрегдо. у 
Упрта, f. з) der Riemen (Das Bandy 

um die торба, die auf dem йет 
рапде, über die Adfein ди Сетејнаси ¢ 
lorum рёгае. 2) eine fole шорба felbft, 

Д оета. x 

Упртиши, им, у. pf. auf Den їй 
ертеп, accipio in dorsum, tollo. 

ЗУпршача, f. m. j. торба, eine Rijs 
cen f o r бе, pera in dorso. 

YryarmHCe, амсе, у. г. pf. 1) {Н fats | 
jet, emitto ventum tacite., а) іп Die 
Hofen {феїдеп, den Muth verlieren, 

А ехрауе5со. 

Упузати, упужем , у. pf. hinein Fric- 
chen , штеро, штеро, ` 

Упустити , им, у. pf. auslafen, di- 
mitto. 

Упуститисе, umee, у. т. рё, iD eins 
(affen, immittere se, 

Улут, fogleih, continuo, Поши Ay- 
да на пуп, па ајде за њим упут. 

Упушити, им, у. pf. кога, апте еп, 
monstro viam , dirigo. 

Уљућивање, n. Daê пре ен , directio. 
Упућивати, Кујем, у. impf. аште еп, 

anleifen', monstro viam. | 

Упуптаһе (упуштшање), п. Dûê Ause 
laffen, dimissio. 

Упуштапш, ам, у. impf, диёед, 
dimitto. ( 

| 



ћбо Упу Урн 
Упушшати (упушташи и упушти- 

ши), там (и упу M Vi pi. 

vide упусшиши. " 
"урављање, р. das Сіпдгабён der Pran- 

fen, sepimenti genus. 
"Урављатши, ам, v. impf. m. j. прошће, 
ү? где aufgraben, für die Planten- 
þeďe,, зерет plancarum іпѕего terrae 
САТ et postea rejiciendae. 

е. , им, у: рї. тафеп, perficio. 
У ранах, нка», ш. Daê frühe Митеђеи, 

surrectio matutina : срећан уранак , 
‚ миран’ данак. cf. напијати. 
А е у. pf. {гир ац тебем, 

130 а 
| Уренити, им, у. pf. måften, зашпо, 

| 

| Ур едба, f. die (Ѕілтіфѓипа, institutio. 

Урвање, n. баё ©сфіеіўеп, дешоћно. 
У рвати, ам, у. impf. {Qleifen, demo- 

Lor. і 

‚Урвина, е3) der {ее Abhang, ову саре 
2 Dem Srde þerabrollt, mons praeceps. 

2) (ст.) некаква планина: 
»Поврај мора У рвином планином ; 

‚ Урда, f. vide гру ушеви 

. Ypea (у ред), ci. ред cle: 
Мредан, дна, но, ordentlik, wie fih 8 

gehört, ut decet. Бук 

уредити, им, у. pf, ordnen, constituo, 

ordino. Уредио као Насша шашке. 
2) лан, кудељу, vorridten, ргаераго, 

Уређ:івање, п. das, Ginrihten , ordi- 
natio. 

'УреБивапш, 5ујем, v. impf. einriġten, 
| ordinò. 

Урсзан, зналџо „ (Рес. и Срем.) vide 
| . уријезанд, сме те. 

езати, еқ, v. pf. 1) vide sape- 
заши. 2) þineinfhneiden, (н. п. лука 
у лоңац), addo sectum. 
К п, daş сша їп- 
| "есшрно ; additio secti. 
‚ Урезивати, зујем, у. impf. 1) pineins 

їфпеіреп, insculpo, 2) tin wenig bela 
fen (angenehm), н. п. јабуковача, 
адтотдео. 

_ Урезнћци, нина, mpl. (бе! Den Webern 
Das (про беб +90018, тегфев nidt 
терс gemebt werden fann), fines ($) 
texti. , 

Урећи, уречем, у. pf. (herenhaft) бег 
{prehen , fascino. 

Ypnjezan, зна, но, (Ерц.) н. п. нож, 
фар, Ас 

Урица, f. Ўтацеппате, nomen feminae. 
‚ Урлање, n. Daê Heulen, ululatus. 
_ Уолати, ам, у: impf, Бешеп, ululo. 
' Урликање, и. даб Heulen, ululatus 

(бїїётт. da Joden). 
о Урлукати, личем, у. impf. heulen (56% 

jodelm, ululo. cf, fr. hurles und it.urlare. 
| увновес, ш. ўаў Getöfe, strepitus, 

Ури Yor 370 

Урнек *, m, рад Mufter , exemplar. cf: 
. почетаћ. 
Уровиши, им, у, pf. ш. j. прошће, 
Planten , Посе еїпагабеп, infodio Ы 
зерет рІапсагош 

Уродиши, ди, у. pf. еіпёсеўей, in бг 
шта дерет, exitum habeo: уроди- 

_ ла моја ријеч. 
Урокљив, ва, во, н. п. дијете, bes 

уђргефбах, leidt beþerbar, incantabilis. 
fascinabilis (0. i. {боп und zart). ; 

Уросити, Шу, у. рё. н, п. кошуљу; 
‚ скуше, ђе фаџшеп, ітгого. 
Уроци, урока, ш. pl. die Фејртефица, 

Beperung, Їазсїпайо. 
Урош, m. ?айпёпатше, nomen, viri.. 
Ус, in der Зијаттепјебипа , vide уз. ~ 
е им, у. рї. я) fielen, nianu- 
„фто insero. 2) {евеп, pflanzen, sero. 

и, не, у. рї. айпдїго@пеп, vers 
‚ Dorren, exaresco, 
У себичиши, им, у. pf. gum tågliden 

ебсансу beftimmen, incipio ай quoti A 
eB, m. (Рес, и Срем.) vide усјев Даље. 

· (Рес Срем.) vide усје- 
grae- 

 - й ам, Eeo Cpem.ytide усјеا

седање; 
aaber 

ё.ی  даши. с ~ 
ye сејаши, Peco u Сре ر УСІ ` 

јати Jatene лесе 6722) 

Yee внупи4 нем, у.“ pf 1) neken , 
emungo. 2) fig. inenen y emungo. 

Усекованије, u. }, дә (Ерс. и ем. 
аније. 5 А, _ усјекованије с, арр: ДМ КУД 

.) yide усје= 
Фэ салу у 

Уселиши e, у. r. pf. fi ап{ 7 

deln, einnifen, ridum ponere. 
Усести, уседем (и уседнр уда (Рес. и 

сы а-в ЕЙ Срем.) vide усјести. Јаке 
сећи чеду, (Рес. Срем, 
| ит 14 3 зв 
Усецашаӣ, а 

vide 
7 261 

е усје« 

gamn. 

Усиђелитраџ f. die figen geblieben, Feinen 
Mann befommett, alte Jungfer, virgo 
coelebs ; a nullo. expetita. 

Усијаши, jem, у. рї. (Ерп-) 1) {йеп, 
ŝero. 2) уфетђај für: verlieren, jocose 
pro: perdo. (22 

Усијати, ам, 

пе штепасп, nonyocatus те infero. 

У сијатисе , амсе, vide ycjamnce, ~ 

Усирипш, им, У. рї. H. п. млијеко, 

. cupan , ffen, cogo, coagulio 

У сиритисе, рисе у. r. pf. gerinnen, cogi 
Усисање, п. раб Berdorren, Hust прса ; 

nen, ехѕіссаіпо, 
* 

Ў байи тем, у. игр!. амз SECRET , 

ех51ссог, ехаге5со. ; 

Уситниши, им, у. pf. Не, gatt, Des 
Бе 2 

vide усјаши, „ кеу. 
У спјатисе, јемсе, у. r. рў @рп.) {дф | 

п 
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* 

| 

t 

ни 

М 

| 

A 

35: кч 
К 
е. 

N 

 و

УЗ 

E састаје) 

рна “кы А 

"СР ш» 
Руы NSS 

E 

пили ДР” ч 



4 

„'Усјелина, (Ерп.) ein abfhiffiger © 

872 Уси 

пса thun (im береп, Trinfen), facio de- 
licate, affecto elegantiam, venustatem. 

Усићитисе, имсе, у. т. pf. grollen, 
infensus sum. cf. укурчишисе, 

Усјавање, п. Daê шђептафеп, can- 
defactio. 

Усјаваши, ам, v.impf: glühend maden, 
‚ candefacio. 
Усјао, усјала, ло, glùhend, candens. 
Усјаши, ам, у, pf. ашђенр шафен, 

candefacio. 
У сјашисе, амсе, у, r, pf. егдїйђеп, can- 

_ defio, 
Усјев, ш. (Ерп.) die Gaat, sementis, 
Мсједање, п. (Ерп.) taê Uuffigen, con- 

scensio equi, 

Усједаши, ам, у. impf. (Ерц.) н, п. 

Усв 

_ на коња, auffiken, сопзсепдо. > У спављиватши,, љујем, у. impf, einf hls 
У сједнутши, нем, vide усјесшти fern, зорло. 
'Усјекованије, (Ерп.) Johannis би  амре 

tung, decollatio S. Johannis. 

lotus praeceps. i 

У сјести (може се чути и усједнути), 
усједем (и усједнемђа у, рі. (Ерп.) н, „ 
п. на коња, аши у consen doa 

Усјећи, усијечем, (Epi) ) fällen, без 
nug апрацеп, ,caedo satis lignorum. 2) 

- Віпеіліфлеідет, зазесо... ?, м 
Усјецати, ам, у: pf. (Еру.) dim. yon 

усјећи, апіфиеідеп, indo, швзесо. 
Ускакање, n, da Hiıneinfpringen, trans 
‚50105, е ЭУ 

Ускакати ; ачем , v. мир, þineinfprin: 
· беп, Salto IE да ы. К 4.4%. 

Ускидање, п. рђав бр ен, десегрііо: 
скидати, ам; у. impf, абрћисфен ; 
скинути, нем, у. рі. сагро. 

ҰУскисивање, п. рђав Gauerwerden, асеѕ- 
‚ centia. 

свисивати ; сује, у поре аце“ wers 
> eaa a „не, Yy pf: dDen,acesco 

Ускок, m. (ст.) der Фибртцидене, Emi- 
grant, exul, fugitivus, 

„Пије вино ускок Радоица — 
Усколебатисе, амсе, у, г. pf. fih vers 

си феп, dimoveor: усколебаосе свијет. 
скопавање, n. раб Uufgraben, #05510. 
скопаваши, ам, У. impf, амјакабен, 
fodio; 

Ускопати, ам, у. рї. aufgraben, re- 
fodio. | - 

Ускотрљати, ам, у. pf. gerwühlen, 
^игфеіпапрег werfen, diruo. 

Ускочити, им, y. pf. entfpringen, efu- 
gio , aufugio. : 

Ускрс, m. vide васкрсеније. 
Ускрсовање, vide АЕ 
Ускрсовати, сујем,у Те“уаскрсдвати, 
Ускртшитши , им, ү. pf. abbrechen, de- 

fringo, | 

Успаиришисе, имсе, у. г. рї, „unruhig tfr 
Mhe aa Мы фен nexch 

Ў орерак, рка ар. дег Cinfag (im Beine 

` Fluh Ригф das ДыфтреПеп des grös 

шерә У стављање, п. dag Aufpalten, retenlio. | 

Ven Усти 872 

Ускршњи, ња, ње, н. п. пост, Offer 2, 
К pasch ! Чар» E i 
Услишиши у им, у. pf. етђбген, exau- 

dio : вако ши напно, Бог молишву 
‚ услишио (кад напијају). | 
Усна, f. die Rippe, labium. | 
Уснат, ша, шо, groĝiippig, labeo, 

labiosus. 
Ycuemana, f. augm. $. усна ом 
у снити, им, у. pf. шта, träumen, от 

nio. | 
Уснитисе , нисе, у. r. pf. коме што, 
„кг þat geträumt, somnio 
Уснипа, p dim, $, усна, 45 a 
У спавати, ам, у. pf. ¢inîhlûfern, sopios | 
Успављивање, п. Das (фес, so- 
ро. 

Успаириши, им, у. pf. кога, in Une 
гире yerfegen, inquieto. 

атк 

Нефе), panus insertus in latus caliga= | 
PYN : ~ у 

„На усперку пашин делибаша — 
спор, m. ударио уснор, der Нетеке 

fern, in den erfid ergieĝt, aurüdgetres | 
„_ fen, redundatio fluminis. | 
Успоредо, nebeneinander, simul, | 
Усправитши, им, у, pf. aufrichten, eris | 
. 590; зао. | 
у справљање, п. das Aufrihten, erectio, | 
_ "аНетацо. Йа атм | 
Усправљати, ам, у. „мар. aufrihten, 

erigo, аНеуо, | | 
Усправо, aufreht , erectum (st РА 
Успрезање, n, vide узмицах афі 
У спрезати , ежем, vide ا аш ЙҮ” 
Успрегнути, нем, vide узмаћи: «~ 

“= 
~ „Ништа Турци успрегнути не ће — 

Усрати, усерем, у. рї. апјфефеп, 
сопсасо, а 

Усред, mitten, in m jo: усред села; | 
‚ усред куће. мене 3 , | 
Усро, m, hyp: Du еіп бфафе, caca- 
‚ tor parvulus. 
Уста, n. pl а) der Mund os. а) das 
aut, die Zunge, има зла уста, est 

‚ Феах. 
Устава, f. die Sdhleufe, canalis сјац- 

sus ad tempus: меље воденица на | 
‚ уставу. Џ 
У ставити, им, у. pf, ђеттеи, aufbale 

. fen, retineo. 

тављати, ам, у. impf. aufpalten „| 
‚ retineo, 
Устављатисе, амсе, ү. ғ. impf. f 

verweilen, remoror, 4" 



Усти Ута 

Уставци, m. ph прећи дан по врс- 
‚ ном имену, cf. крсно име. 
У стајање, n. Daê Зи їереп, зштесНо, 
Устајагии, јем, у. impf. аи ереп, surgo. 
Ў стајатисе, шојимсе, у. ¥. рї. аб ег 

gen, mitesco (de pomis). 
/сшакнуши, нем, vide устаћиме 

| 875 

fleifiqe Arbeiter, assiduus. 
| Устати, анем, у.. ehen; нр 
: устаћи, шавне! ао 
ўсшашца, n. pl. df Е 2, 

Устегнути, нем, у. л н. п. коњу 
узду, аиџеђеп, аддисо. 

Устезање, n. Daê Anziehen (ред Эйае18), 
аддаис о freni. 

Устезати, ежем, у, ОВА апдеђеп, 

= 

| __адаисо. · (2/7 Р Уу г> 
Метицање 071 стављање 2. 

| У стичати , че Et лы. 

аи оне f. Der аб eurus. 

` Устопиче „јан! дет Sufe (паф folgen) 
‚ Устопце ‚ f vestigiis insisto: отишао за 

њим устопице. 
| Устбчићи, m. pl. cf., брадићи (само 

у оној загонетки) ¥ 
‚ Устргнуши, нем Ф. рї. abreifen, de- 
| __сегро. ̀  
‚ Устрелити, им, 2 кзь,Єрем.) vide 

устријелити,“ «Туу 772+. 

у стријелити , им, ¥, pf. (Epi) сејфтег 
fen (mit dem Pfeil), Ho trajicio : y- 
‚сшри]елила га вила. : 

· Устручавање, п, Art gêne. 
рт руна вагниљао амсе, у. г. impf. {ih 

geniren, поп audeo. 
| Устрчавање , п. ба Hinauflaufen, ex- 
| сиг5іо іп (montem): 
„.Устшрчаваши, ам, v. impf. binauflaus 
ү fen, excurso (їп montem). 
Устрчати, им, ү. рї. 
К curro sursum. 

Усшук, 1) bei den бајалице Der 
D бргиф, оГ fie dag Uebel БеГргег 
. hen, даб е8 jurüdtrete, formula 
|. incantatricis ut malum cedat retro, 

„abeat. 2) ein Kraut dazu, herbae vene- 
ficarum genus. 

{ Устукнутши, нем, 72 tps мире феп, 
геседо. 

Уступање, n. dag Zurüdtreten, recessio. 
| Усшупати, ам, у. impf. | zurüdtreten, 
Уступити, им, у. pf, ў геседо. 
Усукати , учем, у. pf. drehen, intorqueo. 

. Усукивање, n. даб ®)гебеп, iutorsio. 
` Усукиваши, кујем, ү. impf, drehen, 

| torqueo, 

суши, успем, ү. pf. пеіпаіевсп 
| а. Е, минан 
| Уптабати, ам, у. pf. einftampfen, con- 

`` си]со, inculeo. 

binauflaufen, 

(Е 

~ 

Ута, Ути 
legnas; Croce E ДИМ 

Ушабориши, ‚ vide улогорити. 2 
Утпаборитисе, vide улогоришисе, +7; Жү 
Утајатисе, јимсе, ¥. г. pf. fidh verpers 

gen, abscondor, н.п,зец. 2) unterbromen 
werden, auf einige Beit aufhören, ins 

å termitto , intermittor. 

Утакмице А 
сшалац, aoua; ш. т. j. човек“ Der Ушаложитисе, о у. г. 1% гылы 

(vom Aufftand, Sturt , romitto, «с com- J 
ponor. cf, талог Г. . т pree 

таманити , им, у. pf. Mig aufge- 
peny bis aufs lebte Gtüd verloren ges 
ben, das Mag des Unglüds ift voll 
geworden, funditus pereo. `, 

утањити, ЕУ." pfr dünn werdén, 
{ extenuari. 

Ўтапкаши, ам, у. pf ftampfen, сопе. 
` сајсо. 
Утва, f. з) (ст. некаква muga во- 

дена; кажу да је по шрбуу жута 
као злашо : и зато се свагда пјева 
гшва злашокрила, eine (mys 
thijhe?) Gnte in Boltsliedern, апа 5 ge- 
nus cantibus celebratum. 2) Ẹrauenna= 
me, nomen feminae, 

Ушвара, f, рад Gefpenft, spectrum. cf. 
` авеш. 
Ушворитшисе, puce, ү. т. pf. коме 
wmo, feinen, videor: ушворило 
musce, ih glaubte gu {ереп, е6 erfhier' 
mir (als Gefpenft). 

Утврдити, им, v. pf. befeftigen, firmo. 
Ушврђивање,, n. Daê Зете уд firma- 

tio. 

Угврђивати, Рем, у. impf. боје На 
деп, firmo. 

Ушегнушти, нем, у. рї. ftare апе еп, 
stringo. 

Утезање, п. dag Anziehen, strictio. 
Ушезати, ежем, у. паре anziehen, ad= 
duco , stringo. | 

Утемељитисе, имсе, у. r, pf. fih etas, 
bliren, nieðerlaffen, consideo. 

Утераши „ам, (Ре “ ү yhe- 
pamu 2227 УФУЕ 

утериванње, и.—(Рес._ 
ућеривање; NEE ит "раван . 

Утериваши, ру] (Рес. үї- 

де ИУ Е ла) 

p£ Ушећи, ечем, 1) епПаијеп , eva- 
до. 2) коме, einen im Фаије hinter fih 
laffen, cursu supero. 

Ушећисе, ечемсе, у. r. рї, бф heryors 
thun, exsisto. 

у т. T аи. и Срем.) vide ушје- | 
шен. 

Пи HWS дрес. а, Срем.) уде «g7 
A у" «+ ёё ај упјешити ЛАА еы, 

Утија“, f. dağ lfet, ferramentun 
laevigatorium, 

Ymnpåme, n. 1) das Ubwifhen, аһѕіскы 

510. 2) Das Nbrweiden, depastio. 
2 

ри АД. I Fare r ДР 

ЕФТ ОС МООРУ 
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Утирати, рем, у. impf. 1)-abwifhen, 
abstergo. 2) абтеідеп, depascor. 

У таокчвање, n. das Hineindrüden, im- 
presso. 

Ун, кујем, у. impf. þineins 
догифеп, premo ш —. 

Утиснути, нем, V. pf. þineindrüden, 
premo їп =, 

Уланта, упијем,. у. рї. fett werden, 
ршавезсо, 

У тицање, п. yide утјецајем У )гогреѕсо : ушрнула ми нога, рука. 
У magama, утичем, vide ушјецати, „=“ Утроба, f. баё бтастефе, intestina. 
magam „ушичет vide ‚үудуеца» 
yor RM су 
уплата › ам, у. Pi. 1) fin erden 4. 

5. vom TBinde), conticesco. 2) Шеп, 
sedo. 

Мтјечање, п. (у Epu.) 1) das Grgiefen 
eingg luges in einen andern, influxus. 
2) aS Enflaufen, effugium. 3) dag Bes 
fieqen im Маште, victoria cursus. 4) Daê 

‚ ©огас5теп, Borhaben, propositam. 
Упђецата, ушјечем, у. impf. (у Ерп.) 

2) H ergieĝen , ишло. 2) епПацјеп, 
_ effugio. 3) hinter fih laffen, praecurro. 
Утјецатисе, ушјечемсе, у. г. impf 

(Ер: 1.) t4 bervortfun , ех515[0. 

Утје шен, ш. (Ерц.) УЙаппёпате, no- 
l men Viri. 

У mje шиши, им, у. pf. (Epy. А. ди- 
јете, беј фамауб дел » ЖШ), tran- 
qwllo 

Ymaèncamı, ишем *, v. pf. auŝbügeln, 
laevigo. 

Ушбвиши, им, у. рї. fett madhen, 10951 
füttern, pasco. 
Vmos, m. die M ündung, ostia: на уто- 

Ky Саве у Дунаво. 
Утолити „ им, у. pf. 10 werden, con- 

ticesco. 

Улонути, нем, у. pf. erfaufen, ertrin- 
fen, mergi. 

Ymo опишисе, имсе, V. г. pf. ertrinfen , 
mergl. > 

Утопъсийк, та. der Grfruufene , mer- 
ý sus, Увартио,као ушопљеник, 
торакдушофар), а, ш, уде утор- 
ји O ё 2; 2 „Ж. £ 

У торе, f. pl. daş МА (шы; Der Fafa 
Dauben .auferfalb des Bodens, quod 
proc urrit de tabulis extra fundum. 

Уто pni їн (говорисе и уторак), m. 1) 
der Dienftaq, dies martis, 2) ({фегг 
haft) Der Kolbenprügel, vide кијача. 

Уторњак, т. M. 1. обруч, Der Жеђ ап 
den уторе, orbis dolii extra fundum. 

Уточити, им, у. pf æinfhenfen, in- 
fundo. 

Утрапити, им, v. рё, eingraben, in- 
fodio, defodio. 

Утрбийк, m. die Heerftrafe, via trita: 
усо утреник (er ift dayon gelaufen). 

„ұлийлиши, им, V. рё. н. п. BARC; era 

„Ушу 

ут FA 816. 
Утрина, f. die 016, разспа. КЕ 
Ўљліркивање, п. dag Wettlaufen, cùr- 

SUS. 

Утрвиватисе, кујемсе, у. impf. mette 
laufen, curro. 

peifen, excipio. 
Утрнути, нем, у. pf. н. п. от 

ватру, ашг10{8 еп, exstinguo. 

пірнушизчнем% "ме pf. ftare werden, 

утртши , рем, ушръо, у. pf. 1)-reiben, 
Ыр (Rettig). 2) bart treten, сопсијсо, 

tero: ympaa говеда око села. 5) abs 
wifhen , abstergo. сї. отри. 

Ушруниши, им, v. рё Kora, Splitter 
А Bie Augen werfen, festucas injicio 
ја ови и 

Ушрунитисе, имсе, у. `r. рї. ушру- 
нпо сам се, е8 itmir etwas ins иде 
gefallen, incidit mihi aliquid in ocu- 
lum. | 

Улрчаваье, n. daş Hineinlaufen, ine 
cursatto. E i | 

Утрчавацић, ам, у. impf. þineinlaufen, 
1псигзо. Ҹ 

Ушрчаваптисе, амсе, у, г. impf. fi 
unberufen, іп (рад mengen p ingerere 
se. , 

Утрчати, чим ү. pf. Биеијацјеп, 
сигго in —. 

Утрчатисе , чимсе, у. г. pf. fió r 
сијеп in etwas pans РА 
alicui neg tioy ر 

Утувипги, меч я, 
улупити, им, у. рї. абиир, оЬ- 

tundo, obtusum reddo. 

Ушурање, n. dag Hineinwerfen, inje- | 
ctio. 

Ушурати, ам, у, impf} біпеіпіфіеиг 
| дан жашоосу у. РЕ. dern, injicio, 

и, учем, V. рѓ 1) лука, соли, 
· ћовеп, contundo, 2) вола, durd) Bets 
{о еп caftriren ГУ os géntundo. 

Ућерати, ам ДЕрц.) vide са ераши. 
Укеріватње, ћ. (Ез) vide саћеривање, 
Уућеривати, рујем, Eon) vide cake- 

риват gZ 
Ући, уБем, н біпеіпдебеп, intro. 
УКудитисе, имсе, у. г. pf, tubig mers 

den, obstupefio , obstinor. 
Уућутети, тим, (Вес.) vide ућућети. 
Ућутешисе, mamce, (Рес.) уде ућу- 

Кетисе. 
Ућутити, им, (cae vide yh Кели. 
р тыру, 44 umge, (Срем.) vigle h 

Кетисе ПН ээле 
Ућућети, ymm, у. pf, (Ерц.) Mil Wers 

den, verfummen, obmutesco. | 
ућуКћетшисе, утимсе, у. г. pf, (Врт). 
yertummen, conticesco. 



| 577 У: Уча 
Vx! inter]. иђ ! аф! аһ! се у. 

|Упвасти,„,„ашим, v. рї.} аи{бЇйбеп, ef- 
| Viga: тити „им, у. pf. оре 
Упвелциш, HM, (Вес. и Срем.) vide 

'YOBUJCAHTIN. а kin 

|ТУпБиуёАиши, им, у. pf. (Ерп.) АА 
| > maden, facio 167 cogo in lacrymas. 

| Уцедипти, им, (Pecz, ем.)„үїде у Ша 
| Би уну у дй 27:02, 
уцеђиваше, n Реа. $ ө) Яр. ) vide y- 
“е вање, ; >> 
`Упцебнвапж Дум, w Срем.) vi- 

de уше: 
Улева, Ё 6, 
"Уценитк, из , (Pecha Ср м.) vi 
| Јенити ова: 
‚ Упиједити “Им, у. рї. з) пети: 

“је фђев , засојаге. . 
"Упијенити, um, у. pf: (Epu) fhägen, 

· aestimo, н. п. ајдуби кад уваше чо- 

века (или му дијеше одведу) па уци- 
jene; шо се догађа и сад по Typ- 
ско}, Карпо ајдупи воде дијете по 
„м]есеп „дана са собом, дов му отац 
не састнави уцјену и не да. 

Ущебивање, п. (Ерц.) daS Ф пене еп, 
( incolatio, 
‚А/лебнвати , ђујем, 7, impf, (Еру) þin- 
К сїпїєїфеп, жо: | 
“Ушіена., 3 1 : (Epu: ) die 2 

matio. cf. упијениши. 
| Yacme, п. 2) daS Lehren, doctio 

Lernen, то, discege еЗ o 

bf bung, aesti- 

©. 2) баё 

· Учесшати, ам, у/ pf. oft thun, fre- ў 
= 

quento. 

i Учиниши, им, у. pf. 2) што, Кип, 
facio, 2) коме, anthun (оесђереп) 95 
зета 5) кожу, ѕисісѓеп, ргаераго. 

4) жито , геіёеси, cribro, 
чинилінсе, имсе, у.г. pf. з) mie готик 

‚ ез 907, 2) КЕ ап Шеп, simalo. 

/чишел, m. Der @ейгег, docens, magi- 
Er ster- сб школа. 
| Мчишелев, ва, во, ђед @ергетё, magi- 

Stri.» 

"Ўчишељевица, f. Die Frau des Lehrers, 
Б uxor magistri. 

' Учишељскл, ка, ко, 1) Reþrerz, magi- 
` strorum. 2) ady. wie ein ehrer, more 

. magistri. 

AE HM, V. imp з) кога, lehren, 
doceo. 2) што, lernen, disco. 5) lefen, 

` Леро. cf. чапшши. 
' Учитисе, имсе, у. r, impf. Ternen, di- 

sco: учисе књизи UND учисе P 
‚ чашиши и ш. д. 

| Учкур * З ш vide гаптњик.? 7272 
| \чкурлук *, ш. der Theil der ifhen, 
УРА Hofen, дисф den Der Slits 
tel gezogen ift, caligarum, turcicarum 

pars; 
ү. Yamyranja ла TE | наша, Фада 7 

учу Уши 
боп drei NRoğfdweifen, passa trium 
caudarum eĝùinarum: `` үз 

„И осмога пашу учшуглију. == 

Учуваши, ам, (ст.) vide сачуваши :# 
„Учувај се од града Зворника — 
Упбашлије * (павте), f. pl. Art павше: 
„зађешесе злаћени пипипољи 
„За, њезине павше уџбашлије — 

Улера, f Ghimpfwort auf eine elende 
Hütte, convicium in casam. 

У w, Ё? bie’ Raus, pediculūs. 
Уш, (у гше)! interj. јаде тап jum бфре: 

це 8 8 шй, | vox pellendi 
Sues, 

Ушћичитисе, Имсе, ў. т. PE fidh vers 
fhang еп, vallo se тиште. 

Ушараши, ам, v. pf. anfangen zu lügen 
(e bunt ри treiben), mentiri coepi. 

Уше! interj. vide уп! 
Ушеан, ва, ш. fleine aus, рейси. 

lus parvus. 
Ушёпръити, им, у, рї. in fümmerlihe 

Lage fommen, їп angustias incido. 
ya (gen. уши и ушију), f. pl. 1) die 

Operen арі. бон yso. 2) das Depr, an- 
5а, foramen н. Ti, у котла, y чабра, 
9 игле, У сјевиђе, у срца, 
Уушивање, п. рад Hineinnäþen, insutio: 
Ушиваши, ам, у. impf. Şineinnûpen , 

528 

‚ 10806. 

Ушипш, улијем, ү, рё ‚ Dineinnajen, 
„ 10609. угу. 2 
Ушиза, E МА Y. уш. 4: ne ©, 

у, ы. у шиїӊе;у-& рї: ла: у, уши 

Уши ши, ам, ү. рї. 1) ein fnrubis 
Ме, Pferd befanîtigen, beruhigen, miti- 

go. 2) überhaupt, einen Зошидеп бег 
fänftigen , lenio „ то. + 

· УшвоОпныин, им , vide уштроити. 
Ушкопљенйӣк, m. 1) dee ©фбрѕ$, Ham- 
те, уегуех. 2) der Berfhnittene, eu- 
nuchus. 

Ушљив, ва, во, Гашо, (баце habend), 
eE. 

Ушљивац , вца, m. Der Саџебек!, homo 
pediculosus: 

Ушљивипа, f, Die Qaufige, pediculosa. 
Уштпавити , им, ш, ј. кожу, сї. учие 

_ нити. 
Уштап, m. der абпебтепђе Mond : сад, 

је уштап, luna decrescit. 
Уштапнушисе, несе, у: т. рї. m. ]. 
"мјесец, abnehmen, дестегеб. 

Уштинути, нем, у. pf. Eneipen, gwis 

(бек. die Зи 
‚ Фет, уе со. 

Уштипаћ , nka, m. 
Erapfen), расе ае: genus. 

Уштипчић, ш. dim. $. ушшипан. 
Уштиркаши, ам, у. pf. tårfen, 
| атујо corroboro: (ава). 
„Уштрбитши , йм, у. рб verfoneiden, 

castro. 

| 
ү 

\ 

аа пе RZ 
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ең У п б нип „оба, 
Ушур „ићи ЕЈ 360 Боғ 

' од БЫ ушур; Dat еи die 
ойде рт von ihm genommen, ihn 
gezeidhnet (биг) Beraubung eines 
Gliedes). (е а 1 
шушеши, шим, (Рес.) yide ушуке- 

Ушушоли А С, 

ут петину паду пш (Рес.) vide ige yury- 
етисе. ба је TITL > 

Ушу ДЕ и» иу йз (Сри), ЭЧ, у ўшуве- 

ушуш 
Һешисе. 4 OE Мур 

Ушућеши, ушим, у. pf. (Epu) vers 
Питтеп, соппсезсо. 

Ушућешисе, у. r. pf, (Epu.) yerum: 
men, conticesco. 

ф, 

4 
Pan, vide E, CAGA. 
Фајда, + аде вајда s т. 
Факља, f. (сш.): 
„Један калпак, девеш челенава, 
„И десеша Факља окована, 

„ Из ње су му до три пера злашна, 

02564 
уу»! 

Фалпнва, T viđe A 

Фалиши , им, vide валити. 

Фалити, им, vide АГУ, 5 HIL а, 
[еп 07 идө ди Зијатепјевип= 
86145; 

Фамилијаз , m. (у Сријему, у Bauk, и 
у Бан.) der Famulus in der Беше, 
scholae. famu lus. 

Фамилијазина, f. раб И је ре- 
cunia solvenda scho 

Фаш, m. vide ват, n 
Фела, f, vide вела. < =>» br Aahh. =. 
Фелер, (у Сријему, у Бачки у Бан.) 

vide валинка, мана , погрјешка. 
Фењер" у лт die Qaterne , laterna, 
Фереџа*, f. Art Oberfleids türlifher 

Frauen ; pallae turcicae genus. 
Ферман, m. Der Ferman, rescriptum, 

imperatoris Turcici, 

Фермен“, m. 1 2:6 månuliher Wefte 
Фрмене, nema + obne PNP 

IA PIA e 

calae genus, 7 1 м» 
Dec. ла, vide hebe hk 
pè cif; dim. у. фес. 
Фетислам“ ‚ т. vide Кладово. 0 26 7 
Фигањ, m. vide вигању реа 

‚ ш. vide вилдиш. 2 s, Павтити , им, vide прати 
WE, 

Ka» 

“ФилАдиш* 
Филиман ш. уде вилиман. 

„ £ Фртаљче, чета, n. vide вртаљче. ı~ 
Фамплија, f. vide ЗО АӨ у, с афрушка гора, f. dag Gebirge, das Sirs 

Р Фуншаш, ш. vide пина А 

ат f. Shimpfwort fir einen | 

Фил Har 

Филцан*, m. Die Shale, 
Фини, Ha, но, vide sea 
Фишил, ш. vide вишил› 
Фишек“, m. vide вишен A 
Фишеклук“, “ла: vide више ук. 2.00 
Фландра, f. (у Сријему, у Бачк. и 

Бан. особишо по варошима) сіт 
.Shimpfwort für einediederlihe Weibgs 
perfon, vulgivaga. `'* | 

Фландрешина, Ё. „апат, 9, фландра.~=7 
Фланер, m, (у С! у, у Бачк. | 

Бан.) dag Dre и flanella dì- 
ctus. у 

Форинта, f He воринта« 
Форма, # (у Сријему,. чк. иу 
Бан. особито по "орошима) а | 
Jorm, forma. 

Фернан; О vide вошпанг» а 

„а 

Фоштан, m. 

Фрајкӧр, m. vide врајкор. 
па ан рца, ш. vide врајкорац, 
Фрајкорија, f. vide врајкорија. 
Фрајкбрбки, ва, ко, vide врајкорскиј | 
Фрајт , m. уде врајшу 4 = 
Француз, ш. der фсапдо[@; Gall 

" франпуска, f. Запе ф, Gallia. 
Француски, ка, ко, 1) салб, gal 
а 2) аду. панов” Баре Gall 

анцускиња, f. Dif Arangoftnn , (ха а: 
мый А ki vide spec í 
a ш, vide вратор и пфат С" 
ае ва аы вр. vids, враторов и | 

аторов. ~“ 

nura трска. ка, ко, vide враторски 
и праторски. 4^ 

Фришак, шка, ко, vide фырт Aa 
Фртал, m. vide Bpmab. ME Jind 

mien von Weten пай Often durda 
fhneidet, nom, propr. saltus, 

Фрушкогорац, рца, m, н. п. калуђер, 
örufdhfogorer, 

Фрушкогорски, ка, "e Фу, 
Фунта, f; уде вунтал 

Фунтдшвй , ка, ко, vide вунташње У 
Фуруна* орун) i Ё уде вуруна 
abay E уница), f. dim, @: фу, 

уналл& је >л + 

Фурунски, ко, vide вурунс | ви 
Ф злу! m, vide вурунџија. + УРУ А рн МУ 

fhlebten Wein, convicium, іц vinum, | 

malum. 

Цагрије, f. коре og ножа cf. ко 
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| Шака, цака, іп den поскочице (ап; 
ееп) Фёафартипа des #аш её dert” 

Knöpfe, Münzen u. dgl. beim Tange, 
' interj. de sonitu conflictorum saltantis, 

| Нар, m. der Kaifer, imperator, 
' Царев, ва, во, des Kaifer, imperatos 

{ TIS. 

| | Маревина, f. 1) баё Raifergut, res im- 
peratoris. 2) dag Kaiferland, аен, 
imperium. 

| Царевић, т. der junge Kaifer, impera- 
toris filius. 

Царевица, f. m. j. napa, eine Art Para, 
numuli genus. 

Цариград, m. die Kaiferftadt (Konftan= 
tinopel), urbs imperatoria (Constanti- 
nopolis). | ̀ С©рбъи приповиједају, да 
Цариград нијесу људи зидали, него 

` да се сам саздао: кажу да је Heka- 
вав цар ловећи нагазио на мршву 
љушњу главу и прегазио је с коњем; 

онда му глава проговорила; „Шта 
ме газиш, кад ћу ши мршва доса- 
диши.’ Кад то чује цар, онда сја- 
ше с коња и узме ону главу ше је 
однесе вући; па је код куће cake- 
же, и оно угљевље одње, пошто се 
олади, стуче y пра, па завије у ap- 
тију и остави у сандук. Послије 
некога времена ошиде некуда цар, 
а његова кћи (која је била ђевојка 
на удају). узме кључеве, па отвори 
сандук и почне по њему нешто 
премешати; кад нађе онај пра у 
артији, види да јенекакав пра, али 
не зна какав је, | па Онда мешне 
прст на језик те покваси па умочи 
у онај пра и лазне мало, да би до- 
знала шта је; пошом га опет за- 
вије у аршију као што је и био и 
остави у сандук,аона од mora ya- 
са постане трудна. Кад се по- 
лије стане исшраживаши и испи- 
тпивати од куд и нако, дозна се 
да је од оне главе, Кад Бевојка 6y- 
де на шом доба, а она роди сина. 
Кад узме цар још онако мало An- 
jeme у руке, а оно њему одма рука- 
ма ше за браду! Онда цар заповје- 
ди да+ донесу један тањир жива 
угљевља, а један дукаша: да огле- 
дају, чини ли то'дијеше из лудос- 
ти, или од своје воље, „Ако (вели) 
буде дијеше лудо, оно ће пошрча- 
ши с рукама и за угљевље, ако ли 
не буде лудо оно ће за дўкате. 
Кад донесу пред дијеше угљевље и 
дукаше, а оно одма рукама за ду- 

‚ваше, а,угљевљу ни мукает. Цар 
већ види да ће оно да се испуни, 
шо мује глава вазала. Кад буде ди- 
јете већ велики MOMAR, онда га цар 

т 

` Цвејо, ш. (Рес. и Своме, Ieg, 
Geta 

і Месљање, пг (Рес. и Срем 

Шар Шве 38a 

оћера у свијет, и каже MY + „Дасё 
“"нигђе не сшаниш, дов не нађеш 
ђе су се два зла ударила.” Одају- 
Һи maj момак по свијету, кад до- 
ђе на оно мјесто, ђе је сад Цари- 
град» нађе глогов шрн, ђе се око 
њега обмошала ryja, па ryja пеца 
шрн, а три буде гују ; онда поми- 
сли у себи: „Ево ово су два 3۸a. 
па пође у наоколо размашраши o- 
на мјеста; кад дође, онако у Hao- 
коло идући, опеш поблизу онога 
трна, онда стане, па рече: „Овђе 
треба стати." У који ма mo pe- 
че, у онај се ма обазре, а то се 
од онога трна до његови леђа (куд, 
је гођ он ишао) створио зид. И од 
шога мјеста до онога шрна, кажу 
да ни данае нема зида у Царигра- 
ду (а да" се „он. није обазрео и да 
није рекао: овђе треба стати, 
зид би за њим нарастао до трна). 
Послије он шу постане цар, и од 
свога Беда omme царство. 

ита ле на“ ка, ко, 1) Konftaniino: 
робан ф, constantinopolitanus. 2) alê 
аду. fonjtantinoplifh , more constanti- 
nopolitano ‚н. п. носисе. 

Царияграђанин, ш. дег Sonftantinopoz 
litaner, Constantinopolitanus. 

ЦариграБанка, f. die Konftantinopolis 
tanerin, Constantinopolitana. 

Царић, m. 1) dim. y. цар. 2)der Jauns 
ша, regulus. 

Парица, f. Die Raiferin, imperatrix, 
Царичин, на, но, Der Kaiferin, impe- 

ratricis. 

Царичина, f. (Röniginnbrunn) berühmte 
©уцеПе in Der крајина Неготшинска, 
von Wo UWeberbleibfel einer УЗајјесјећг 
tung nah Праово. cf. крајина. 

Царовање, n. dag Засјерп, das Kaifer- 
ит, imperium; 
„Бевовање моје царовање — 

Цароваши, рујем, у. impf. цар (ери, 
sum imperator , impero, 

Царски, Ka, ко, 1) faiferlih, impera- 
torius^ 2) аду. faiferlih, пир: 
тоге. 

Царсшво, n. Daê Ae Reih, 
imperium, 

Пват, m. vide A 7 э 
ЇЇватипи, им, уде пвуепапти. 
Цвејан, m. (Рес. и Срем.) T EH 

јан. 

Пвекла, vide блишв aguio < 
vide пвије= 

љање. = permanere rE ee R 

Цвељати, ам, (Рес. и 24 ЈИ genjen и 
љатих 

Пош 
par 

Ре аи sestier 

ээл » т 

7440 РА 

= 272. 7 -. 

(Рес. и Срем.) vide ошл 
PA 
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вета, f. (Рес. и Срем.) vide Пе ma Пв]ёто]е , m, (Ерп.) Жапаёпате, по- 
Швеётанк, шка, m. hyp. 9. цвет 
кене pa и Срем.) vide цвје- 

тањел за Meir 
#1в©тпаспт, Pec. и ) 
пвјетаст а уро посред) 

Иветаши , Рес. и Срем.) 
пвјетати. Уд зэ, орев. 

Нвёти, t рі. ( рем.) vide пви- 
тт е 

Швети (Рес. и С м.) vide Пвије- 
MHH. g Ай О 

Пвепко ‚ m. (Рес. и Срем.) vide leje- 
ПТО: چ 

Usemi ae то, (Рес. и Срем.) vide 
цвјешни Da, 

Hecmoje, m. (Fec, и Срем.) Vide eje- 
шо]е. ‚Анн вен млин 

Нветоносије, n. (Рес. 
пвјетоносијё.г + 

и Oppe) vide 

Иветош , m. (Рес. И Срем.) vide кее АШ 
печи пто. е оная Л 

юув а, 1. (Рес. и ; M Орен) ше, увје- 
тү bA € 

Hehe, n, (Рес. Ќ Срем.) vid ГАК ће. 
Hecke ا dim Y. E К: 
Поијан, m , Epu.) данибинане, nomenviri. 
Ивијељање, а. (Epu) das Weineumas 

hen, permotio ad fletum. 
Iesujèpamna, ам, у. impt. (Ерц.) weinen 

mağen, facio Ж сє, 
Ивијет, m. (Ерт) а) (со) die Blüte, 

Поз, 2) ( pl. ДГ mosa) Die Blume, los. 
Ивијста , f. (Ерц.) $таиеппате, nomen 

Te se. 
Цвијстпав , тка, m. hyp. 9. цвијет. 
Мвијети, f. pl. (Epi) der Palmfonntag, 

dominica palmarum.. 
Hsujemm, за. (Ерц.) аппёпаше, no- 

men viri. 

Ивијеће, в. (coll. Epy.) die Blumen, 
flores. 4 2 fatten, Gtadtthoren) schedularius. 

Henjekâne, n. dim. 9. цвијеће "Т©дуъарев, ва, Bo, } des Qettelgeberê , 
Пије , m. (Еру.) hyp. 9. Нвијетин. 
Ивилети, лим, (Рео.) 41 аи 
Нрилити, лим, (Срем.) vi з фе, 
Ивиъе ње, п. DAS 58 еђе Тад „ Іаепіаіо, 
Приљети, лим, у. impf. (Ерп,) жер: 

адеп, lamentor. , 

Пвјетање, п. (Ерп.) Das ©Їйбеп, flos. 
Ивјетаспт, та , то Еру.) и. п. upara, 

eine бе ап der Stirne Habend, ma- 
‘cula а!Ьаўїш fronte praeditus 

"Ивјстати , ам, у. impf. (Eps) blihen, 
Погео. 

Я]вјешашиы, m, (Ерц.) Manngname , 
nomen viri. m: 

Unjéermnk, m. dim. YQ. двије, 
Ирјство , m. (Epu) ЗЖапивлпате, no- 

men viri 

Лојетни, ma, но, (Ерл,) н, п. неђеља, 
Die Раптрофе, hebdomas paļmarum. 

с +. 

vid jêmom, m. (Epı.) Mannêname, no- 
ше men viri. 

ide Пвјстуља, f. (Epu.) Name {йг eine #6 

Целокуџан, mua, HP, | с А, 
ма н. f 

{- БУ ДКК на * арз йй гуутав jena. 

цы | Шы 86 

men vini. 

тырс А "Двјетоносијел 
ноу д Ристово пред пвјетоносије — 

Die име eine Blume ander Stirne раё, 
nomen vaccae quaein fronte habet no» 
ifm albam. 

Цвокање, n. ђав ©фтабеп (laute Küfe 
fen), osculatio cum sonitu. 

Пвоваши, ам, v. impf. |фтавеп, cum 
sonitu Ау 

Пвоке , gerit. in Der Redensart: у поке 
нема ни воке, тїї einer halben ёа 

. if niġtg ju тафеп, пес орегае pre- 
tium esť bibere dimidiam ocam. 

Ивоквнуїши, нем, у. pf. їфтабеп, cum 
sonitu osculor. 

Перна , f. раё Зети, fritinnitus. 
Поринут, нем, у. рї. 1) но фес, 

itinnio “2) по еб еси, fhwirren (Waf 
fer auf Feuer дедојјеп), strido, 

Цвркутае, n. dag Bwitfhern, garri- 
tus (avium). 

Пвовуташи , ућем, v 
garrio. 

Пврчање, n. даё дао фес, fritionitus, 
stridor. >- 

v. impf. мр деси, 

Мар чаш) чим, у. impf. зї фес, fri- 
tinnio 9 н Ж ||| 

Цев, ТУ Рес ји 'Срем.) Fide ијев. /| 
Певчена, f. о Y. PER 
Певчица f, ао 
Цедило, 0 Фест И У иједнло. 
Цедилти А ah ec у pe réck vide 

једити. ۶ 
Цедуља, f. Cp = е, › ў Бачк. и а 

Бан.) der Zettel „ зећеда. _ 
Ан m. Der Bettel gibt ($. B. ап 3902. 

17 дуљаров, ва, во „| зећедијаги. 
ШЕЕ, nga, f. di: №. педуља 
КТ ем.) vide unjeb ah С Ki 

Т 8 А рем.) vide ци ро ОКУГА 
Пекӣн, m. vide ру пша Aag, 
Целац, лдар my 4 руй 

ду срез) ) vige je- 
цијелац; 

ливањехле е #21 
Пеливати, ам ка BDE Pap. H 

Пеливањё im (Р 

(Срем.) vide тјеливаши. 

Ценење“. B egre и Срем, 2 честю 
њење 

Ценити, и 
јенити, 

Пента, f. 
Ус»; 

‚и а См. РУ ци- 
nr, > 

и ему, y Baun. и у Бан.) 
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' Шепанипа, 

· Депаничи 

Цел 

Der Centner (9 (теку. Der Centen), pondus 
centenarium, centipondium. 

Пењење, (Рес. penn) idg ije- 
СИ ВИИ АА & 2 

Пењкање ил 
л: 

Пењкатшисе , MCE , 
de пјењнатисе. 

Део , цела, РЦ и 
E. 

vide пје- 

панипа. 

паца, т. рі. (Рес. и 
vide цијепци. 

ПЦепчица, f. dim, $. gensa POA 
"Цер, „ха. 3) bie (5 (бесгеїфе, сетги5, nom. 

propr, eines Berges Der die наија ооп 
Эворниһк bon ђе: ооп Шабац trennt, 
пош. рторг, montis : 

»Савр Пера високе планине — 
Перёње, n. Dif Фафеп mit Убе ипа der 

Зађпе, risus оѕїерѕіѕ dentibus. 
‚Цеєрибаша, m. Der Здеипегђанртани, | 

dux zingarorum. 

`Пёрибашин, на, но, de Jigeunerhaupts 
manng, ducis zingarorum., 

Шєрибашиница , f, die Феди des Zigeus 
nerhaupfinaittê., uxor ducis zingaro- 
rum, у 

Перӣнк, m. Wald von (егт: CiHen, cer- 
retum, 

Псритисе, имсе, у, г. 2 Зарпе 
weifend lahen, rideo dentiffus osten- 
818, 

Перић, m. eine junge (беггеїфе, cerrus 
parva, 

` Церница, f. варош у Ерцеговини: 
„Одатле се свати подигоше, -> 

„У Церници конак учинише — 
Перов, ва, во, yon Der беттефђе , cer- 

reus, cerrinus. 

Церовац, sga, m. г) жир, die (іеї 
Der Gerr - &ihe, glandes сеггі. 2) ©ѓаб 
von Der Cerreihe, baculus cerreus. 

"Церовача, f. 1) Stocf von der беггеїфе, 
fustis ,cerreus. 2) диња, Фе {фбпйїе 
“де ооп Melonen, peponis genus op- 
timum. * | 

Церовина, f. 1) Cerrholz, Зипђој, li- 
gnum cerreum. 2) im herz für gape- 
вина: наша церовина до вијека. 

Umama, f. 1) Der Flug Цетиња. 2) 
феђец Gebiet, ager circumeetinanus ; 

А 5 vide PA Ў Же 
‚®. А мн: 

|Цепае, n; (Pec, и Срем.) vide guje- 
пае. а ты. рее 

`Пепапие, ам) Рес. и Срефт.),тіае gu- 
jenama. ^2! енг а 

| e . ¥ рет. -) vide пјепачки, | 
Henra; и Срем.) уде шепка. 
· Непци, 
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„Ој Петињо водо поносита — 
„У Цешињн усред горе Поне — 
Цетињанин, ш. човек из Петиње : 
„Вино пије шридест Петињана · 
„Крај Пешиње maje воде ладне — 

Оа ЊВ ЛЕ ата f. жена, или ђевојна из К? 
шиње : 

22 „Вино служи Цешињка бевојка — 
Петињски, ка, ко, ооп дег Петшиња :' 

Оде право врелу Цетињскоме —- 
Цех, m. (у Сријему, у Бачк. и у Бан.), 

Die Bede (бег Handmwerfer), collegium. 
„Цехмајстор, m. der Зефтеійег, magi- 

ster collegii. 
Пехмајсторов, ва, во, рез Зефте етв, 

magistri collegii. 
Цецеъ, т. преслано као цецез. 
Циганија, f 2 die Zigeuner, Zingari. 
Циганин, m. der Zigeuner, Zingarus. 
Мо ва, во, Òe Zigeuners, Zin- 

а 

Повне: п. daS Яідеипеги, facio 
more Zingari. 

Пиганисаши, нишем, у. impf, удеиз 
nern, facio more zingari. 

Циганка, f. Die Эїдеипегїп Хлп вага. 
Iura HAYE, qn: Dig Qigeunerey , mos, Va- 

gatio Zingarorum, 

Циганске, ка, но, 1) gigeunerifh, zin- 
garus. 2) ааб. тоге zingari, 

Пиганчад, f. (coll.) die Яїдешпегїїпїєг, 
puen zingari. 

Циганче, чета, n. tin junger Zigeuner, 
pusi zıngarus. 

Циганчсње, п. daS Benehmen einer Zi- 
geunerin, mos zingarae. 

Циганчин , на, но, Der Эїдешпегїп, zin- 
garae. 

Пиганчина, f. augm, 9. циганка. 
Циганчиши, им, у. impf. wie eine 3i- 

geunerin fih benehmen, facio more zin- 
garae. | 

Циганчица, f. dim. 9. пиганка. 
Цигла, f. der Ziegel, later. 
Пиглана, f. die Biegelhütte, Der Ziegel- 

ofen, officina lateraria , fornax latera- 
ria. | 

Циглар, та. Der Ziegelbrenner, laterarius. 

Цигли, ла, ло, eingig nur, nonnisi: IHT- 
ли један, цигла два и ш. д. 

» У, Стојана нема млого друга, 
` „Pasma: цигле двије вјерне слуге — 
Циго, та. (vertraulich für циганин). 
Пигулан, ш. само у овој загонешви:: 
Цигӯлин цичи у лугу; да није цигу- 

"+ лима у лузу, сви би људи залулу 
елен, 

Цијев, f. (Ери.) das обе, die Führe, 
fistula , canalis , tubus: цијев од 20- 
вине, WMO жене сучу преБу на њу; 
цијев пушчана; цијев у ноге(т. R 
голијен.) .). 
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Циједиши, им, у. impf. (Ерц.) (е еп, 
colo, регсојо. | 

Hije, m. (Ерц.) die auge, cinis Пхвуа. 
Iujeheme, п. dag Geipen, colatio. 
йел, ла, ло, (Ерп.) gang, totus, in- 

teger ; unyerlegt, integer. ~ 
Пијелап, aga, m. (Ерц.) m. j. снијег, 

babnlofer Schnee, nives integrae (пор. 
tritae pedibus). 

Шијена, f. (Еру.) der Preig, pretium. 
Пијенити, им, у. impf, (Epu.) {фавен, 

aestimo. 

Цијењсње, п. (Ерц.) Daê Зфабеп, ae- 
stimatio. ; 

Uujenâme, n. (Eps.)das Spalten, 6580. ̀  
Пијспаши, ам, у. impf. (Ерц.) граПеп, 

бпдо. 

Цијепци, паца, m. pl. (Epy ) они mman- 
ци, што стоје у пређи између ни- 
ша и горњега вратила. | 

Цијо, цијела, ло, vide цијел 
Пи, та, іп dem Хиврсифе: Ударжо га 

по цику, auf den Яорї, in caput, 

Шика, f. раб Gefhrey (der Shweine, 
Mäufe), editus sonus: ци! 

TARATOR нем, у. pf, ци {фгереп, 
edo sonum ци, 2 

Цимирота, т. тт ~ 
Цинпар, m. der гас фе Walah, Va- 

lachus thrax (vieleiht weil fie guun, 
u. dgl. {ргефеп, ftatt unnu). 

Шинцарев , ва, BO, vide Цинцаров. 
Цинцарија, f. (coll) Daê Qinjatenvolf, 

genus Zinzarorum, 
Пиипарка, f. die Зіпзагіп, zinzara. 
Цинпаров, ва, во, феб Зіп;агеп, zin- 

Zari. 

Цинпарски, Ka, ко, т) упатф, тїп- 
zaricus. 2) аду. more zinzari. 

Пиінцарчад, f. (coll.) die jungen Zinga- 
геп, 2іп?агі juvenes. 

Цинцарче, чета, п. der junge Зицаг, 
puer т1птагісиѕ. 

Цинцо , m. yertraulih für Пинцар, 
Ципање, п. dag (leihtfertige) Betheuern 

bei Gott! temera dei testatio. 
Пипатисе, амсе, v.r. impf. н. п. Bo- 

гом, (еф ита) bei Gott betheuern, 
deum testor temere, 

Ципела, f. (у Сријему, у Бачк. иу 
Бан.) der ©фир, calceus, 2 

Пипелица, f. dim. y. ципела АЛИ 
Шиповка, f. (у Сријему, у Бачки “у 

Бан.) ein Е[еіпегег Саб Brot auf 
dte Reife, panis compendiostor, 

Пйпор, m, vide rea YT 
Шипорка, f. das дете 4 

: reke de plebe, 
Пйпоров, Ba, во, ђед цилор, һошип- 

· cionis de рјеђе. 
Ийпорскй ‚ка, ко, 1) giporiflh ; plebes 

jus 2) ady. ğiporifh, plebis more. 

¢ Weib, mulies 

7, Піча, f. grimmige Kälte, Rrafttalte, 

efi cma, f. dim. y. jenna | 

Цклитисе, имсе, vide спјаклиписе. 
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Пит! приповиједају, да је некакав чо- 
век изјео печену кокош у очи Божи- 
ha, па рекао: , Huy гузица до Бо- 
xna.” Жа, М: 

Шицвара, еее, те ти Gäfte gu 
empfangen, cf. масло. . ià 

Ципвараш , зг (im Oe) Ber треб- 
‚ник, пошеп јосозша libri ecclesiastici 
(сиса, Wel feitem Gebrauhe meift 
eing цицвара пафіої ё. - ga. 

Пицибан, m, само у овој заїонеш- 
ћи: Поручује Цицибан Пицибани- 
ци; пошљи мене шетљу пешљу на 

, 'MagapyuıF;, покџёе. ми бела пена на 
хзасалици? (тп. ј- човек из воденице 
поручује жени да му пошље кола 
да носи брашно.) · 

Пијкоза, eite Art Rifiderfpiels in der 
Бачка, , "~ у 

* frigus intensissimums* 20. | 
Цичање, n. dag ци, ци` тафеп, 50- 

nus ЦИ. 

Џичати, чим, у. r. impf. ци maen, 
(mie Daê junge Sdhwein, die Жана) | 
edo sonum ци. 

Шевчина, f. augm. у. цијев. 
Пјевчица, f. dim, $. цијев. 
Шедило, n. (Ерц.) der Geiher, ок 

Geihe, баё ©еібдеїа", саш, _ | 
Пјеливање, n. (Ерп.) раб Küffen, oscu- 

Јано. 
Пјеливати, ам (и пјелујем), у. impf. 
_(Ери.) Ефел, osculor {їп јереси tund 
їп der Kirhe) cf. љубити. 

Пјёлица, f. (Ерц.) н. п, земља, vide 
ледина. ў 

Шјелокупан, на но, (Ерц.) unverfebrt 
(von Феіфпатеп der фешаеи ,) corpus 
(sancti) integrum , incolume, 

Шењкање, n. (Epı.) је феп, handeln , 
licitatie. 

Шењкащисе, амсе, v. т. impf, (Ерц.) 
feilfþhen, handeln, licitari. 

Шепало, n. (Ерц.) мјесто, ђе ce дрва 
цијецају, der Gpalteplatg, locus fine 
deudorum lignorum, 

Ијспаница, f. (Ерп.) ein ©феіє Holz, 
pars ligni secta, lignuni sectum, | 

Пјспаничица , f. dim. $. пјепаница. 
Цјепачки , аду. (Ерц.) н. п. оплести 

косу, Art Фаагйефіейё, comtionis 
genus. i 

IjenKa, f. (Ерп.) der Sġeit, рош pars 
„ Secta. » 

Повуле, f. pl. die Bundfhuhe (der Sol: 
daten), calceamenti genus, | 

Покдтаіње, n. Daê Bittern yor Kälte, 
tremor prae frigore. 
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"ШПокоташи, кобем, у. impf. н, п. од 
Гак аиме >, Тес , tremo. 
Шоф,, жт. (у Сријему, у Бачк.и у Бан.) 

der Zopf, cauda capillorum , cf. кика, 
| плешеница. 
Прв, m. der Wurm, vermis. Ј 
Шрва, f. das Wurmloh, foramen fa- 
1 etum а teredine, +2 a 
Првак, вка, ш. Бур. 9. прво Дэ». 
Дрвање, n. 1) Das Wurmigfeyn, vermi- 

culatio 2) раб Qaufen, depexio , subla- 
tio pediculorum. 

Дрватшисе, амсе, v. г. impf. 1) irs 
| mer erzeugen, Wurmftihig feyn, ver- 

| miculor , 2) fi- laufen, tollo pedicu- 
г. los. | 
Дрвемпсрка (првенперка), f. eine Art 

fleinen. Bogel: mit гог. т Gefieder, 
avicula. rubra. 

Дрвен, f. Die Röthe, rubor, rubedo, 
Првен, на, но; roth, ruber. 
`Првєнёье, n. vide црвењење. 
Првєника, f. 1) eine тобђе 3!еде , sic vo- 

© cant capram coloris rubei 2) (сш.) 
| rother Wein, vinum rubrum : 
„Иван сједи на шананој кули, 
„ Те он пије црвенику вино — » 

Првенило, р. 1) die Röthe (Farbe), rubia, 
`- 2) Die Rothe , dag Rothaefärbte, rubeum. 

facio. 
Првенитисе, имсе, у. r. impf. roth 

{буп, rubeo. 
онт, ша, то, 109%, subru- 

ег, 

Шрвењење, n. das OLDER, rabefactio ; 
rubar, | 

Шрвљање, n, vide црвањекк 
Првљашисе , амсе , уде прватисе, 
"Црвљив, ва, во, Wurmig, vermiculo- 

| SUS. 

| Првошбч, f, der Burmfraf, via tere- 
1015: 

“Првоточина , f. der Wurmfrağ, pulvis 
' е corrupt ет VENES y л у. са. 

Прево п. ER EE пријево. 
"Преп, (Рес. и Срем.) уде ири]еп = 
"Препић, m. dim. у. преп» geota. 

рвениши, им, у. impf. хбрт, rube- | 
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Пркавица, f. (mifleidig) ein бїбфеп 
Vermögen, facultatula : 

A Има ли он што» 
Б. Има неку цркавицу. 
Пбвва, f. die Kirde, ecclesia, cf, na- 
мастир. 

Прквари, m, pl. људи, што иду Ha- 
масширима о великим годовима 
(Rirhaûnger), cf. намасшир. 

Прввени, на, но, Ўісфеп:, templi ec- 
clesiae, 

Прквењак, m, Der Kirhendiener, ae- 
dituus. 

Прввењаков, ва, BO, Òe Ўісфепоіеғ 
ners „ aeditui, 

Црквина, f. (augm, Y. црква) Ruinen 
` einer Kirie, templi bao 
Прквица, f. dim, у. црква» л 
Прквиште, n. Orf, wo efemal eine 

Kirhe траг, locus , ubi olim fuit ecclesia, 
_—— Пркнуши, нем, vide прћи.» эээ " Црмпурасш (прнпурасю ) ша, шо 

vide црномањаст.. 
i А 

In (comp. HP), нах, на 

niger, ater. Увалио му црн комад 

у шорбу. Доћи ће и њему црн пе- 
mak. 

Прна гора, f. Montenegro, Mons niger 
(pars Epiri). 

Црна река (ријека), fe 1) Namen еі: 
nes у ффепа, der im Криви вир еп{= 
fpringt, und bey Зајечар in den Tiz 
тор fih ergieft , (beift аиф Мали Tu- 
мов). 2) die Gegend (бад Gebiet) dies 
fes Flüfhens. 

Прни вр, m. Derg unweit Jagodina. 
Прник, m. (als Сфе рок) ди Ghwar- 4 ? у : 2 

"Шевић, т. dim. 7. прва две. д * jer! (тока ф), niger! прниче један! 
Тбнило , n. die Обрае, atramentum., 
Прнина, f. Die Sdhmûtje , nigredo, 
Прниши, им, v.impf, fġwärzen, nigro. | 
Прнитисе, имсе, ү. r, impf. {фаг 

auSjehen, nigret. 
Прница, f. бфе рок fir ein Frauen 

zimmer, con#icium in feminam (nigra). 
Прница, f. m. j. трешња, Art Kirfhe 

(їфірасзе), сегаѕат nigrum, 
рногорац, рца, т. Montenegriner, 

” Montis nigri шсоја, 

Шрепња, f. (у Сријему) vide препуља, Шрногорка, f. die Montenegrinerin , 
"Нрепуља, f. ein großer Dedel, der 
| ermärmt über das zu badende Brot, 

"и. а. BGäderepen gelegt wird, орегси- 
б ата. | 
‚ Пријево, n. (Ерц.) der Darm, intesti- 
` num. 

Пријел, m, (Ерп.) 1) die Serbe, testa 
2) der Hoblzingel, imbrex. 

mulier montis nigri. 

Прногорски, ка, ко, 1) WMontenegri- 
ner, nigrimontanus. 2) аду. montenezs 

| grinifh, nigrimontanorum more. 
Прновапац , tina, m. die бфратибе 

(Menfch der eine fhwarze Müge trägt) z 
fo nennt man die BranitfHemwer, 
qui nigrum cucullum. gestat. 

Пркавање, n. dag Crepieren, Umfoms „Прнокос, са, со, {фтасраагід , nigro 
' men, interitus, mors, 
Пркавашти, ам, v. impf. crepieren, шта 

fommen, perire, 
\ 

Г -S 

capillo. | 
» Ој девојко прмокоса ! 
„ Не гледај. ме гола, боса — 

де „дете Му, ج 
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Прномањаст, ша, то, беди ћф im 
Gefidfe., fuscus. 

Прноов, ка, но, |фура анд, nigris 
ocuils. 

„А за једно младо прнооко, 
„Дала 6' зањга иљаду дукагта — 

Прноока, f. die Офтатана!де, puella 
nigris oculis. 

Прнорёчьй, ка, ко, | von Црна puje- 
Прноријечки, Ka, KO, ј ка, де Папи- 

пе пјргО. 

Прњ, m. der Wurm (am Finger, ) paro- 
nychium, 

Прњење, n. 
tio. 

Прњка ; f. Die Braune, fusca: 
„ Шшо Ку плавки боју куповати, 
„ То ћу црњки шоке саковаши— 

Црљнкаст, ша, тшо, {фйгуф, subni- 
бег. 

Прпење, n. ђав Shöpfen, haustus, 
Прпкање, п. „dim. $. прпење 07.75 
Прпваши, аћ, dim. y. прпсти. 4 
Прпсти nem, у. impf. |фбрјен, hau- 

ri0. 
Пртшало , 

агаігі.- 

Пртарање, n. Daê ©ќгеіфеп, дегим: 
fağren mit einem WMeffer, das Жефеп, 
linearum ductio. 

Пртараши, ам, у. impf. reien, lineas 
duco, | 

Пртарнути, нем, у. pf. einen trih 
maden , lineam duco. 

Прћи (говорисе и цркнуши), цркнем, 
у. pf. 1) umfommen, pereo (von Thies 
ren). 2) berften, rumpi: 
„На руци му mpa злашна прстена, 

Daê Вфрацен, nigra- 

n, dag Pfugeifen , culter 

» Тасвашри му ирклана прсшима — . 
Пуки! Ruf zum Hunde, das er fortgehe, 

vox propellentis canem. 
Шуко, m. hyp. vom Hund, canis: 
Пуњање, n. Daê ©фпобесп, Herum= 

fhnüffeln, quaeritatio. 
Пуњаши, ам, у. impf. -þerumfhunobern, 

` qaaerito: шта ши пуњаш тамо ? 
Пуп! Берт Tange , interj. saltan- 
Шупа! 115; | 
„Оп цуп! “ 
„Опа цупа пупе, 
„Пала баба с клупе — 

Пура, f. (Ерц.) vide ђевојка. 
Цурење , n. Das Rinnen, таапаће. 
Цурстак, тка, ш. hyp. ý. пура. 
„Пурстина, f. augm. 9. цура. 
Пурин, на, но, Madden z, puellae. 
Пуриши, ри, v. impf. rinnen, mano, · 
Пурица, f. dim. y. пура. 
Џурко, Manngname, пртешуц. р) . Е" 
Пуцак, цка, ш. vide еар A A e | 
Џупање, п. dag Wiegen auf dem ие, agi- Чатртаљка, Е die Klapper, crepitas ||, 

tatio in genibus, 
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Пуцаши, ам у. impf. auf dem Knie mies 
gen, agito in genibus. “ | 

Пупкање, п. дїш. у. nyaan ина дит 
Пуцкапи, ам, dim, 9. пуцати. 
Пуцнуши, нем, у. pf. einmal auf dem 
Яше wiegen, sustinco genu (puel- 

W + 

за, m. (у Бачкој) yerfürst ffatt чича 5 
ча Паја, ча Стева, ча Пера и п. д. 

Чабар, бра, за. der 8 #&г1 rum, уаз | 
адчаје. У, нашёга чабра рвездене 
уши (реку жене, кад ко приповиједа 
у кући за какову болест, или за 
другу какву несрећу, која се Бе 
догодила). | ; 

Чабрени, на, но, н. п. уши, дође, 
labri. | 

Чабренӣк, m. die Zoberftange, pertica | 
portando labro. | | 

Чабрењак, m. vide чабреник. 
Чабрић, m. dim. у, чабар. | | 
Чабрица, f. еіп УВапифеп, vasculum. 
Чабричипа, f. діт. о, чабрица. 
Чаброноша, m. der Зобсштадег ($. B. 

іп дес Weinlefe), portans labrum. 
Чава, f. Frauenname , nomen’ feminae, 
Чавка, f. т) die Doble, monedula. 2) eis 

пе Art fhmwarzer Traube, uvae nigrae 
genus, 3) Şrauenname, nomen femi- 
nae. 

Чаволав, љка, m. eine Art Peiner, (Ма 
бес, harter Hepfel, pomi genus. | 

Чаврзгање, d: das ЗоШфтерен der Op- 
теп, obtůsio, 

Чаврзгаши, ам, viimpf. einem die 0з | 
теп 900 murren, obtundo. , 

Чаврљање, п. рад unyertándliġhe Das 
þerplaudern, blateratio, recitatio con- 
fusa. 7 

Чаврљати, ам, у. impf. undeutlih das 
berptauDern „recito confuse.. an, 

Чавчић, m. eine junge Doble , pullus 
mònedulae. 

Чавчица, ва ит, 9. чавка. у 
(су. uja, uje, Der Dofle, monedu- 

ае. 

Чага, тља, mr де{гоги@г Koth, lutum 
congelatum. 

Чагрљање , n. dag Klappern (anch Daê 
Kragen, у B. Der Maug im Zimmer), 
strepitus. genus. 

Чагрљати, ам, ү, impf. Нарресп, fras 
pen, strepitum edo e. g. muris ro- 
dentis. / | 

\ 

culum., 
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| Чагршање , п. раб Klaypern, Sheppern, 
5. 5. Des Саре{8, strepitus genus. 

| Чагршати, чагрћем, у. impf, flapperm 

ETER ај Ке: | ЖУ" 9 ; : х 
Чадипи у им» у. impf. ruĝig werdén, 

| теча ис. 

| Чадор, та. рад Belt, tentorium. 
| Чадорски , ка, KO, H. п. врата, Belts, 
|` tentorii. 

Hab, f. der ий, foligo. 

| Чађав + ва, во, сиђід, fuliginosus. 
| Чађесње, п. das NRufigwerden, inductio 
| fuliginis, 

| риште 
„Што не чајет Милошева мајко ? 
»Одби овце у шо пусто поље: 

| „Милош ши је јуче погинуо —— 
| Чан“, аду. weithin, longe: отишао 
| _ чак далеко ; чак у Цариград, чак у 
| Масковеку. ; 
| Yaranan , нца, т, бег Dengelhammer, 
| malleus falci асцепдае. 

uncus ‚ 4. 59, auf dem бе, ei Pefts 

"Чакширетина , f. pl. augm. y, чавшире. 
Чакшиоипе, f. pl. dim, y. чакшире. 

' pana: 

` „Чала саде наше мекшербаше— 
`Чалабрцаье, n. боё Fmbifnehmen, gu- 

statio, 

' Чалабрпаши, ам, у. impf. einen Şmbif 
п fih пертеп (vor Dem ordentlihen 
Effen), апбеїбеп, jento; gusto. 

Чалабрцнути, нем, у. рї. аибефен, 
| gusto: Иди Кокане, ено за вратима 

чабар вина и печена свиња, и ша- 
во Баљушака покривен сламом да 

n њу 

ce me нашруни, ше чалабрцни 

"Чалакање, р. Daê Фојеп, Састеп (5. B. 
' Der Rinder), strepitus. 
'Чалакаши, ам (и чалачем), у. impf, 

Істеп, strepo. 
“Чалма, f. 1) der Turban , tiara. cf. ca- 

бува 2) бело у Сри]ему, 
Чам. tin Shif (ооп meihem Hol), 

navigiùm abietinum. ; 
"Чама, f. die Qangeweile, taedium: Ha- 
\ пала ме чама. 

"Чамање, n. баё langweilige Warten, 
exspectatio taediosa. 

"Чамати, ам, у. impf. mit Rerdruf wara 
ten, expecto cum taedio otiosus. 

"Чамац, мца, та. ein fleines geimmers 
tes © ФИ, дахісша ађецџа. 

|"Чајаши, јем, у. impf. (сш) cf. дво- : ГЕ: 
| Уз рес ; helciariorum. 

'Чакла, f. 1) vide кљуна. 2) der Hafen, „ 

| Franfen. es Á ДАУ „6 
Чакмак *, та. vide огњило Занг 
| Чавшире*, f. pl. Die Beinflei¥et, caligae. 

Чала! rührt die Trommel, pulsate tym- . 

мало ‘док ручак доспе (у припови- 
јешви). КУ 

Чам Чар 

Чамити , им, vide чамати. 7, >з, 
Чамљење , п. vide чамање. yn ^ 
Чамов, ва, во, Зациеп:, abiegnus. cf, 

јелови. | 

Чамовина, f. „Вав Tannerholg , Ацо 
abiegnum. (Ра . Р 

Чампраге“, f. pl. vide имбреше. 
Чамуља, f. (у Босни) m. }. капа, eine 

Art tühener Müge, mitrae genus vi- 
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VEIL, rorum. г! Tiat 
"Чаба, f. vide чађ, pho и «ako yd Чамци}а*, ш. der SHifzieher, helcia- 

rius. 

Чампијин, на, но, des О анеђе: 8, 
helciarit. ( 

Чампијнски , ка, ко, 1) der Сі іе 
2) аду. twie eig 

Со: ђбџсђе:, more ћејслаги. 
Чамцӣјскӣ, ка, ко, vide чамшјис УД 
Чана, f. hyp. №. чанак. У“ - 
Чанак *, nka, m. eine бобете О 

scutula. cf. зајела. | 
Чанколиз, m, (Der Shüffelleder) © фиа= 

roker, parasitus, 

Чанчар, m. Dep БфијеПпафес, scutel- 
Даты ИН, K É АЕ 

Чаннара, f. vide "корњача 
анчарев, ва, во, vide чанча 

Чанчаров , ва, во, 068 С фијетафске, 
'5сиїеПаги._ А, Aå 

Чанчина, f. augm, $. чанак: Ag ee 
Чанчић , m. dim. $. чанак. | 
Чанља, f: Der Reiger, ardea. 
Чапљин „на, но, рез Reigers, ardeae. ` 
Чанљић, ка. der junge Reiger, pullus 

ardgae. . 
Чапур, m, der ©бїгиплЁ (eines абаераце» 

nen jungen Baumes), trunculus. 
Чапурје, n. (coll.) die Gtrünfe, trunculi. | 
Чарак, рка*, m. ein Befiandtheil des 
«Плен ф[ојјев , pars Шпїае, 

Чарање, n. раб Heren, incantatio. 
Чарапа, f, der Strumpf, tibiale. 
Чарапар, m. 1) der GStrumpfwirter, 

Gtumpfhändler, textor aut negotiator 
tibialium. 2) der Gamafenträger, mi- 
les braccis decurtatis (mit Berngtungy- 

Чарапарсай, Ka, во, н. п. регемента, 
дате фепкадег » „Бгассав decurtatas. 
ћађец шп. } 74 

Чарапетшина, a 
Чарапина , f. GE 7 
Чарапица, f. dim. y. чарапа. edate 
Чарапчина, f. augm. 9. чарапа. С 
араши, ам, у. impf. береп, incantoj 
ci. гашаши, воачащи, бајати, 

Чардак“, за, 1) eine Hütte anf ЧМаб еп, 
саза palis imposita. 2) Daher das Bes 
Батић für die Kufuruzfolben, 5) daher 
оте Wahthütte der Grenger. 

Чардаклија *, f. eine groĝe Weinrebe, 
die ап Dütten, Bäumer þinanragty 
#15 suspensa | 

r / 
= $ аут и . 

augm. 7. чарапа“ 7 y 

| 

- ара Ле 

р) 
4 
a * 
ја ў 
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Чардачић, m. dim. ¢. чардак. 
Чардачки, ка, ко, н. п. соа, её uap- 

дак, casae чардак dictae. 

Чарва*, f. раб С фактиве!, pugna le- 
VIS. 

Чаркање, п. т) Dûê ©Sgaumifeln , pu- 
guatio levis. 2) das Herumftörer im 
Feuer, dimotio ignis. 

Чаркаши, ам, ү. impf. н. п. у ватру, 
das Feuce |фисеп, еп, dimoveo 
ignem, irrito. 

Чарватисе , амсе, у. т. impf. (фактиг 
gen, leviter pugno, irritare se invicem. 

Чаркатија*, m. die Borpoften, excubiae 
extremae. ? 

Чарни, на, но, (ст.) vide црн ма КУМ 
„Чарна горо пуна ши си лада Чатрња, f. die (беспе, cisterna. 
„Чарне очи БИ га не гледале — 

Чарноок, ка, ко, {фтацӣидід, nigris 
oculis. 

Чарноока, f. 1) Ме Ghwarzängige, ni- 
gris oculis. 2) дабег ein Name eines 
Сфајев, das einen fhwarzen Rand um 
bie Augen hat, nomen ovis nigrae cir- 
cum oculos. х Nv . 

Ч чаргоовасш ие ЖЛ, нов. 
Чарнути , нем, W pf. н. п. у вашру;._ 

einmal füren, irrito semel ignem. 
Чарнупшсе, немсе, v, г. рї. (фамица 

Беш, as Tro ДА 

Чарутија“, Ди е бпанчар. е 
Чаругџијин, на, но, 0е8 чаругиија. 
Чаругџіјница, f. die Grau des чаруг- 

пија. 

Чару гийјнски, ка, е 1) дег чаруг- 

Чаругцӣјски, ка, ко, f пије, 2) аду. 
пе ein чаругција. 

Чаршаф“, m. а) Daê інф, mappa. 
2) раб Betttud , linteum. 

Маршија“, f. фес Marftplag, forum. 
Чаршијнска, ка, ко, н.п. љеб, Уба, 

а foro, елы 
Чаршӣјскӣ, ка, ко, vide чаршијнски. 
Час, m, der 2идепбие, punctum tem- 

poris: за час, за један час; LA. 
Часакн, ска, т. dim. №. о. час 
а словац, вца, m. òa Horologi Уа, 

Паобфеб Фејебиф nah dem Namen- 
büchplein und vor dem Pfalter), horo- 
logium. 

Часловац, вца, m. Der часловатфиет, 
рчег discens (legere) horologium. 

Часни, на, но, н. п. пост, крст, де» 
ehrt, beilig, sanctus : часно сјели, по- 
штено устали (кад напијају); ча- 
сни пост, die деобе Хоће vor У реп, 
jejunium quadragesimale. 

Часом, аду. den Augenblick, augenblicfs 
lih, statim , ad momentum. 

Част, f, з) dag Gaftmal, convivium, 
2) раб einzelne Geriht , cibus: донијо 
кум часш, of, женидба, 

Vac Чор — С 896 

Частиши, им, у. ра tractiren, cons 
vivio ex У 
кыш, Чаћење: сву ноћ је 

било чатаније у прввид „ 1 
Чатање , n. vide чађењ h m 
Чашати, ам, vide чашиши 4 
Yamag, uana, та. Det gute Lefer, iret T 

expeditus, e «222 
Чатисати «итем, vid сашишњ. 

(свлопишй, н. п. аљину). У 
"Чатиши , им, у. impf. lejen, lego. 
Чатлов, m. die Querftange beim Leiters 
wagen, retinaculum scalarum. 

Чашма *, f. Dûê Жефбресе (im Gegens 
бав ег gemauerten Wände), crates : 
није зид, него чатма 

Чаћење, n. рђав Фејси , lectio. 
Чаура, f. die Capfel (der 6181, и. dgl), | 

` capsula glandis etc. 2) Die Puppe des | 
Сеђетрист8, EN 15, | 

Чаурица, f. dim. 9. чаура | 
Чауш“, ш. der Tfhauih bei De Armee 

und bei Hohzeiten, сї. женидба, 
„Чаушев, ва, во, ђев чауш. 
Чачак ; чка, ш. eine Stadt in der Шу« | 

мади]а. А 
<а{азгкйе; п, Daê Gtohérn, (05810. 
Чачкаши, ам, у. impf. н. п. зубе, {f02 
фегп, Кый. 

Чаша, f. Der Beder, calix , poculum. 
Чашица, f. 1) dim. у. чаша. 2) Ме nie- 

fheibe , patella (genualis). 
Чашћење, р. Das Tractiren, convivium, 
Чварак, рка, m, Die reber des gef hmols 

genen есед, recrementa adipis. 
Чварсње, n. Das етаијф des fhmel 

enden Fett, stridor adipis liquati. 
Чвариши, им, v. impf. mit Geräufh i 

{сите еп й liquefacio adipem. | 

Чвор, m, der Knoten, nodus, З 
Чвбрақ, рна, m. Бег Stat, Stafe , stur- | 

DUS. РА 

Чворина, f. augm. Y, чвора . | 
Чеш. m. а, 9. эл До | 

сме Чрорков , ва, во, De @(агё, starni. А 
Чворкбвић , ш. Der junge Star, PRY 

sturni. | 

Чворковљи, ља, we, Stars, sturno- |1 
rum, Фе А , 

Чворнат, ша, то, н, п. дрво, Ёпоѓід, 
nodosus, Б у | | 

Чврка, f. vide цврка. \ 
Чвркање, п. Daê іфайепбе ортеп, pos- | 

‚ satio cum sonitu. ў 

Чвркати, ам, у. impf. орёт, pulso. 
Чвркнуши, нем, у. pf. einmal ное, 

pulso semel. 
Чврннутп, нем, v. pf. бав беса, 

fo das бас, auf ад ђепрев еп, 
дедојјеп, тафе, sonitus liquidi injecti 
in ferru candens. 

ИШ = ел ји ли „ы > е 
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Чьрснути, нем, V. impf. vol merden 

| sum. м, 

Бе (comp: чвршћи), та, шо, voll, 
y Пеїїфїа, plenus. 
Uspemnna, f. die Böle, plenitudo, soli- 

ditas. 
{Мврчак, чка, m. 2 @ 
"Чыр рчање, A у пврчање 
Чорчати. чим, Vide цврчажи. 
Yego (Кчево ) п. брдо у рној гори: 
„Кад се прими Чева каменога, 
У Чеву га чета дочекала — 

| Чеговић је, тег ifl er, wie heift er, 
(maê iff er {йт ein — 11% 2), cujus est 
filius ? 

Ucao, n. (ст.) vide дијете : 
„Мушко сам чедо родила — 
„у њега се мушко чедо нађе, 

| „Није чедо као што су чеда — 
itge, f. pl. (y Сријему), vide двоко- 
| лице ; a 

Чезнуши , fem, у. impf, за ким или за 
чим, 1) Berlangen, lange Zähne bes 

, ommen nath etwas, Daê manandre ges 
| niefen appeto rem, qua alios frui 

Оефијифе befommen, desideə 
ar ۰ 

‚їп. ер ачви дарови. 
Чекало, n, (їп Der Mühle) бег Rührnage!, 

, NRübrftoë, crepitaculum. Говори као че 
кало. „Бад дијете 1 не може-одма (на 
вријеме) да проговори,“ Фида жене за 
кувају колачић мекалом, па му даду 
те изједе (да почне онако брзо говог 
рити, као шта чекало одсһаче од» 

| камена и звечи). 
| Чекаье, п. da Warten, exspectatio: 
| Чекати, ам, у. impf. warten, о 
| Чекиња, + Ni Эрге, seta. 
| Чёкик * 
'Чєвнич, 
| Чекме, + ‘pla eine Art шоке, wie man 

Jie Ли, der Herzegowina trägt. , 
Чекмсие *, пета, п. Die с фивађе 
"Тогајав.“ 4 

#екря * > Ma ber’ Hafpel, rhombus. 

| Чекрклија*, f. m. j. преслица, де: Spins 
| toden (bei einem Spinnrad), coli, ge- 

Г 
| 

Der Hammer, malleus. 

р 
|'Чевтпало, п. vide чекало ШЕР Айе > 
| Чела, f. Die Biene, apis. Коме је fena 

"за клобуком · — 
\Челап, ла, т. (ст.) (ber Bienrih), 

аріѕ таав , in der Anefdote Der @йдеп: 

Кад једно јутро пребројим челе, 
amo нема на;бољега челца; онда ја 

п. „брже боље оседлам пијевуа па ys- 
| Јашем на њега и пођем тражити 

челца — кад пређем преко мора, 
AMO човек увашио мога челца у ра- 

| (im Чедеијав der Magerfeit), plenus .. 

nus. a Ai ‚чеперән, 
¢ 

wette, felbft cin erlogenes Wort). 

tea | Чер _ 898 

лицу па оре за ситну проју и ш. 
«д-У прицовијешки). 

Чеменка, Ё © фїти е бег yon Gilber, 
alê Soidaten z Auszeichnung fir гїл» 
gene DeindesEspfe, penna argentea. 

Челебија" ‚ m` 
Челик *, т. der ©{аһ[, сћајућз. 
Челикли *, adj. indeel. vide neangan : „/ 

, „Са мојијем челикли РАНИ 
лица, f. dim. 9. чела, 
Челичан , чна, но, Кареги, chalybeus. 
Чело, п, 1) Die Stirn, frons. 2) Г" 
| чело, vide зачеље. д) чело главе, ру 

Kupfe, ди Háupten, ад verticem. 
Челопек, m. die Sonnenfeite, pars apri- 

са collis aut moutise ` 
Челочики,, га, pl. сї, брадићи (cavo y 

оној загонетки 
Чељад , f. (со!) 1) Die RraucnSper onen 

` im Haufe, feminae familias. 2) Die Renz 
te im Haufe, familia. 

Чељаде, деша, n. ein rouenzimmer 
aus dem Haufe, femina familias. 

Чељуска, f. Die бфгамре die den Flin 
tenftein геј ба, горња и доња. 

Чељуст, f. Der Kinubaden, тахуја. 
Чембер* ‚ та. ein Хор ф!еђек Der Tür- 

finnen , velum feminarum Turcicarum, 

Чемер, т. грко као чемер. 
Чемеран, pHa, но, Бег wie чемер, 

amarus ut TONT 

Yeme puxa, f. Art Pflanze (die Уб рит, 
helleborum). 

Чемерно, нога, п. ($бепе in Der Herzes 
аопипа : 

` „Одашле се свати подитотше, 
„И дођоше на равно Чемерно — 

Ченгел“, m. гвоздена кука, Der Haz 
fen, uncus. 

Yeno, n, vide чесно 
Чеп, m. Der Etöpfel f embolus. 
Чепање, das Цтђесарјеп, уш 

occulcatio. 
Чепаши, а. (и чепљем), v. impf. ит: 

Бехйар{еп ‚ сїгсаташЬи1о. | 
Чепац, nya, m. eine Urt Усамсиђацре, 

vittae genus. 
Чепсрак, рка, m. die Feine Spanne, 

spithama minor Ни oa педао ни од 

а два дућана покрило (тп. j: 
козји реп). 

Чепркање , 0. бав Kragen (бег Hennep, 
Чепрнати, ам, У. impf. fragen (wic die 

Henne im Sande), disjicid arenam з 
fimum. | 

Чепбљање, n. vide чепркање. 
Чепрљати, ам, vide челпркатн. 
Черга, . eingigeunevzelt, tentorium zingati: ` 
Чергаш, w. тп. ]. циганин, Cir nateg 

dem Belte торце, Ziugarus Vagus. 

Черевиз, п. Art фФегесј ће, рекозецаћ 
ейп», 

Ы КЕ 

СЕ ов + 

памет ата вени ын ш 
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Чер 

т рег (А f 
Черен. бет тү Vide чайы vide ч врта т 

Черуп пање, Ж ширеп, e ыо. 
Черу пати, ам, ү. impf, rupfen, vello. 
dcma”, f. der Gpringbrunn. cf. шочак. 
Чесмица, f. dim. у. чесма. 
Чесница, f. даб Beibrtadtêbrof. Чес- 

3 

ницу треба да умијеси домаћин ` 
на Божић у јутру од шенична Opam- 
на као логачу. Обично је да мешну у 
чесницу поједну пару, или какав 
други новац (сребрн или златан); 
па кад сједну ручаши, онда изло- 
ме чесницу, и свакоме даду по је- 
дан KOMAA! А: y ujema замодићу бу- 
де онај новац, онај кажу да Ке би- 
ти најсретнији -оне, године. 

Чесно, n. m. j. бијелога лука, ein © 
Споббанф, pars Allium Linn. 

Чєсов, ва, во, (у Ери.) yon wag, yon 
melher Materie, ex qua materia? 

Чест, f. die Ebre, honor. 
Чест {comp. чешћи), ша, шо, diht, 

densus. 
Честа, f, ein Didit, densi frutices. 
Чесшина, f. Die Dite, densitas. 
Yecmum, ema, шо, geehrt, ehrenreid , 

honoratus. і 

Чесшитање, п. das Oliifwinfbhen , 
gratulatio. 

Чеспиїшаши, ам, у, impf. Gllf mün- 
(феп , gratulor. 

Често , раића, crebro. 
Честодбро, anga, f, ријека у Поречким 

планинама (weil er {иггепгеф if). 
Честосков, m. (in einer HneEDote) der 

oft fpringt, qui saepe salit. 

Yema, f. Die Truppe , copiae, к К, 
Чептерица, f. vide четворица, 
Четверо, vide чешворо. а. агу 
Четвероношње, vide четвороношке, 
os CACHED, ка, р; RPA чеп1во- 

рострук. “2 27#* МАЖ: 

Четворица, f 21014061 v0 vier, quatuor. 
Четвоока, f. ein Saf von vier Gimern, 

dolium capax quatuor amphorarum. 

Четворо, ЖиађГ von vier, quatuor, 
Четвороношњке ‚ auf vier güen, qua- 

tuor pedibus. 

Четворострук, 
$ qu адсаріе x. 

emis prt, f. Daê Biertheil, Biertel , 
draus, pars qui arta. 

Четврт 1# та, то; Der vierte, quartus. 

Четвршин, т. {рф е al четвртак 
in folgender Дпеебоге: Прела баба но- 
Һу у очи четвртка па изишла на 

поље и у мраку нагазила и узјала 
на уне ; кад јуне скочи и понесе 

бабу на себи, опда она стане го- 

перио: „Господине Чешврт и- 
ue! пусти мене, шебе ће бака све 

= 

ка, ко, убгјаф, 

q ua- 

Четвртина, f. vide четвр 

Чеш Чеш ` goo 

тити” (она је мислила, да је носи 
чешвртанк: што преде y O ЖЕТ, | 

Четепија“, ха. ђе; болоор (Truppen: 
füprer) ; und jeder \сіпег ausgezeidhnetenw 
Qeufe , dux cohortis ; et vel miles i ipse» | 

Четири ) vier , quatuor, 

Четааљи, Die йге; aud der Sefer 
оён Borftén, scopae, 

YerHfF, m.tiner yon Der чета, turmarius, 
Четовање, n. dag Штрег(йбгеп vow 

Truppen, cohortis ductatio, раб Ume 
berzichen als Ubentéurer. 

Четовати, myjem, у. impf. daş Huss 
ziehen in Der Truppe oder mit атш» 
реп аці Abenteuer. | 
бтоваић“, эп. Dig bewaffnete Єз айба, 
navicula armata. 

Четрдесет (Hemp ace) ШШ) qua» | 
draginta.. 

Чешрде серй î (femp деси). ‚дра, пто, 
Der vierzigfte, quadragesimus, , 

Четрдесиица ‚ f. 1) Die Todtenmeleit, 
Die 4o Хаде паф dem Begråbniğ von dee 
башіе des Berftorbenen gegeben. wird, 
convivium funebre die, quadrage- 
simo а sepultura,: cf. даһа. 2) die 
Commemoration für etnek Betftorbenete 
durh 40 Tage, commemoratio pro de- 
functo рег До dies. 

Чешръесщ (етар 
сет. 

Четрље 0 Маи). үїде | 
четрљесторо, И 

Четръестӣ, ша, то, Ма  цетрдесети. 
Чешрљесторо (четрљесторо), Anzahl 

ооп 40, quadraginta. | 
Четрнаест, yieráthn, quatuordecim. 

erar, Чешрнаестеро, vide чешрноесторо. 
Четрнаести з ma, то, фес viergepnté, 

decimus quartus. Ай w 
Чешрнаесторо, лай у VICE o 

quatuordecim, 2 

Чечица, f, dim. у. чешка Ё, 9 
Чешагија, f, vide папагаја rre 
Чешаљ , шља, т. der Kamm, ресебп. 
Чешање (чесање%), п. раё Rrauen e || 

Rraben, fricatio. 
Чешати (чесаши?), шем, у, ййрї. 

Етабеп , frico. 
Чешља, f. Urt Prange, fruticis genus. 
Чешљање, n. дав Kämmen, рехіо, ре 

ctinatio. ү Ка | 

Че шљар ‚ m. бег ХЖапштабе, ресИпа- 
rins (орџех.). | 

Чеш) аре B, ва, во У | Deg Хатитафекв » | 
Че шљаров, ва, BO, f pectinarii, | 
Чешљарект, ка, ко, 1) Хатттафес», 

ресішагіі. 2) айт: wie ein Sammmas 
her, тоге’ pectinarii. 

Чешљати, ам, у. Ер 
Чешљић, ш. dim. у. чешаљ, — 

vide чешрде- 
2 „йы, РА 



+ 

у» ТҮ ТЕ gor Чиб Чиј 

Чибугша, та. vide "ибан лей 
Чибук *, ш. 1) Die Nöpre Der Tabacfpfeis 

т ү fistula, 2) eine Ёайег!їфе Abgabe 
уои den ©фа{еп und Biegen, scriptu- 

(тае (vectigalis) genus. 
a , m, der Beutel für 01е Ta- 

bačpfeife am Sattel 
Дв вчи]а *, m. з) der Заба нађе (der 
ie Zopadpjeife пафегаде и. f 10.), stu- 

‚ larius puer. 2) Der Ginnéhmer Der Ub- 
gabe- auf го, scripturarius. 

Нибуљица, f · ein Налеб Өйт, рч- 
stula. 

Чивија“, 1. л) Der Nagel, clavus. 2) dér 
| GS фгашйпд el, к 
Чивијца , из. 9. чивија, 

упе за чивије (нод кола волујски) у 

bra minor, pro сјауогит viis. 
Чивипт, m. der Sndigo, indicum. 
Чивишар, m. der димакате, vendi- 

` tor indici, . 
Чивішњак, m. дег Jndigtopf, olla co- 

quendo indico. 
\Чивүшёна “, f. Das Judenquartier, Judena 
| viertel, regio Judaeorum. 
|Чивушарење, п. DaS Handeln wie ein 

_ Kude, vita judaica. 
Чзушариши, им, у. impf. Сађепђан= 

|, del treiben, mercaturam judaicam ехег= 
© сео. 
КШ „ та. der Jude, Јадаспв. 
Чивутинов, ва, У Des Juden, Ju- 

` dael, 
| уша, f. Ме си, Judaea mulier. 
Чивутски, ка, ко, г) ји, Judaicus. · 
_ 2) аду. ү Judaice. 
Чивучад, f. (colb) junge Juden, pien 
| Јааает, . 
Чивузе, чеша, n. ein Sudentfind, puer 
| та „Чини чини cejn Иваново} — 
"Чигра, f. (у Сријему и у Бачи.) Ж inə Чинија“, # eine ©Odiffet, lanx. cf, 
Е ао [їйї genns.. _ ад] сла 4.207 

у Чйзма 7, f. Der Stiefel, сазва ари Annina, Е дін: 9. чинија 24 ууз RE 

Чигмар, Чинити, им, v. impf. 1) шта, hen, m. Det Gti nad et, sulor, 
| ‚орех caligarutn, 

\Чизмарев, ва, во, vide чизмарор. 
| измарлув “, ү D48 GCdhuflerhandwert, 

| агѕ sntortia. | 
Чизмаров, ва, во, 065 беј тафе, 

| „са сага, ,/! 

(Чизибрско, ва, ко, 1) Der Обе таг 
|, her, sutorum, sutorius, caligarius. 

' 2) adv. nah ©фийег 10, more cali 
| garii, 
Чизмемија * , m. vide чизмар. 

|| Чйзмица, f. dim. Y. чизма. 
| Чиј, чија, чије, тееп, cujus. 
тод, 

Ијгоб 
wegen immer, cujnscunque, 

90) му драго, weffen immer, cujusyis. | 

) 

ка Klayd. | 
Чивињан, m. сврдао, зитпо се врте 

« бег Bohrer für die ЖадеПофег, tere- 

Чив Чий боз 

HR An, perans! exi. 
Чина, ш. (Рес. и Срем.) vide чих 1 
Чикање, n, баё ФегацФ{огбегп, Бесна 

catio. 

Ченати, ам, у. impf, heraus fordern, 
ртоуосо ac ад. pugnam, | 

Чикин, еу но 0е8 чика айги." 19 р 
Чивнуши, нем, у. pf herausfordern, 

ртоуосо. 

Чино, ш. (Epu.) hyp. оой чича, Better, 
patruus. | 

Чивбв, m. eine Urt Дф, р1їзсїв`репиз. 
Чиков, ва, во, деб чико, patrui. 

Чо ш. (у ̀ Бачво]) der Tihifofg , 
(21 ерес der jungen ungezåhbmten Pfers 
De auf Der пуст ара), equari genus. 

Чилатаст, та, MIO, н. п. коњ, дтаи, 
Shimmel, albus equus. 

Чиялайт„ ш. der Shimmel, albus: 

Чимбари, m. (bet Den Weberinnen 
bie ецегпеп Обала и, um die Reins 
wand апзиграппеп), virgae ferreae ad 
extendendunt lnteuht: 

ү мбур“ hi 
ovis (еїїда 000г. gefegte (рег). Hac- 
тпави се вода у тигању па ce по- 
соли; Бад вода үр онда се на 
њу. разбију јаја, ше се чатава (не 
мијешају се) скувају; па се онда во- 
да испијели и мешне се мјесто ње 
скорупа me сејаја као мало зачине; | 
Beroj, jor ани бијелога луна 
ше и "zay че. 

Чимнање, п. даз 2019(еп des $Гефеб 
ооп Den Heinen, decerptio carmium 
ab ossibus, | 

Чимкаши, ам, у, impf. н, п. кувано 
месо, авућифеп , десегро. 

"Чинсње, п, vide чињење. 
qun, Ё рі. Die Зуерогереп, incantatae 

res: нагазио на чини; 

ий, ago. 2) коме, einem anthun, in- 
canto, 3) поку, gårben , perficio coe 
rium. 4) жито , reitern, cribro. 
и имсе, у. г. fr. 1) f frel- 

len, simulo. 2) {Ффеїпеп, videor : чини 
ми се. ' 

Чињење, n, 1) daS Thun, factio. 2) 0A8 
Пари, Heheren, “incautatio, 5) рад 
Gerben, perfectio (corii). 4) к. Reis 
tern, cribratio. 

Чипав, ва, во, H. коза, овца, ме ТЕ 
пе Guter hat, ubera exigua habens : 
чипава као мачка. 

Чипка, f. Die Суве, reticulum. 
Чипкар, та. Der @©рїбепрйпф[оу, nego- 

паћог reticularius., | 
EE 

eine Gyerfpeife, cibus ex 

| 
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Чипварев, ва, во, 28 Сре инв) ~. ла: gae nampar; а чишлуксанбија 
Чипкаров , ва, во, f reticularti* > 
Чир, m. das @е{фїюйг (öfterr, 048 218), 

apostema, abscessus, _ 
Чиран“ ла . 1) vide сБијешњак. 2) der 

_ Bediente, famulus. Ө. ал, га, момак. 
Чурић, m. dinf. у. чир ыл 
Часаоница, 1.) Angah! бен оге) Fås 
Цисбница, f. f den im Garn, tria fila. 

cf. пасмо. 
Чист, ша, шо, тїп, purus, castus. 
Чистац ! interj. auf und dayon, fugam 

cepit. 
Чисшилиза, f. и. и. шоповска, Det 
Biber, Wifdhfolben, peniculus per- 
ticatus. 

Чиспина, f: das frene Feld, Wieje, ram- 
pus liber (ab aedibs5). 

Чистикти, им, у. пирг. 3) reinigen, pur- 
go. 2) Вертеп, purgo scopis. 5) шоп, 
фе, purgo решсијо perticato. 

Чистпо, 1) rein, pure: говори чиста 
Српска. 2) gang und gar, ordentlig , 
plane : чисто ме уплаши; чисшо ме 
превари. 

Чистоша, 3 1) Die Reinheit, puritas. 
Чистоћа, f.f 2) Reinlidfeif , munditiz. 
Чишав, ва, во, 1) gang, integer, 2) uns 

verlegt, integer. 
Читање, n. (y Сријему, у Baun. Бан. 

особишо,по варошима) vide чаће- 
 #  Дә e сاھ ر

Читати, ам, vide ааа 
Чишй, ша, mo (особино у Hoenn), н. 

п. чиши он, дай, Integer, verus, ех 
. аѕве. 
Читлугција* та. ја не знам управо, или 

је чишлугџија чишлуксаибија, или 
је онај, који је под чишлуком. 

Читлук“, m. die Ufterhercfhaft, feu- 
dum secundarium. Читлук се зове 
оно село, ђе има осим спаије још 
један господар, који узима деве- 
mo. Даије су послије смрши Аџи ~ 
Мустајпашине биле почишлучиле 
сву Србију на силу,и пометале суба- 
ше по селима; а може биши да су e- 
која селајош од старине била про- 
дала своју земљу и почишлучиласе 
сама, Али - паша је Видаић 1802 — 
1805 године читлучио Јадране на 
силу, т. ј. ANCHO и и нагонио да му 
продаду своју земљу и дабуду ње- 
гов чутлук: 
„И Србију сву раздијелише 
„На читлуке и на даилуке — 

Читлуксанбија“ , та. der Befiger етев 
читлук, dominus feudi secundarii. Чилт- 
луксаибија је десет пута гори од 
спаије ; зашто спаија дође у годуни 
један пут или двапут усело me 
рокуџи свој десешаң и главницу, 

“2 

„„врњањр, u. дав Офабеп (der gk 

t 

\ Чити чов, И 604, 

начини у селу кућу,и намјестши свога 
субашу, или сам неизбива из села; 
па нагони људе ше му раде. ct. спаи- 

ја. | 
Чишлучар, ш. cf чишлугција. 
Чишлучење, п. das UAfterbelepnen, sub- | 

feudatio. y 
Чишлучиши, им, у. impf. in Зете: | 

Ben geben, subfeudo (vi, per nefas). 
Читула, {. der Zettel der Berftorbenen, ders | 

gleichen jedes Haus führt,und am задуш- | 
нице = Seff Dem Фе фел mittheilt, | 
damit er derfelben пашеп ф gedenfe , | 
catalogus дешсин ШШШ 

Чича, и, yide стрип, : а" 

Чичак „ чка, m. die Klette, lappa. 
Прияонуо као чичак за јаје, 

Чичин, на, но, Deg unua, patrui. | 
Чичкање , о. Da§ diht Aufpflangen , eon- 

densatio. : 
Чачкати, ам, у. impf. dit neben ein- | 

ander ftelen, statuo densum — 
Чишћење, п. 1) daS Reinigen, purga- | 

tio, 2) daS Kehren, versio, 3) das 
Ausmwifhen, expurgatio. 

Чвакљање , n. Daê Kigeln, titillatio. 
Чкакљаши, ам, у. impf. figeln , titillo. 
Чканљење, n. vide чкакљање. ~— 
Чкакљив, ва, во, Fiflid, titillabilis; | 
чкакљива она (н. п. жена, или ђе, | 
војна), те рак, von viel Tempera- || 
ment. 

Чнакљишт, км, vide чкакљатифќ rh 
Чкаљ, m. die meife Diftel, опорокдоћ а 

сап иза Lin. 

Чкаља, f. das тебвјоф, die Krebshöle, 
сатегпа cancri. 

Чкаљипа, f. dim. $. kiii СА 
Ukame, n. vide чачкање. 
Чкаши, ам, vide чачкати korf? 
ЧкоОла, f. vide школа (mit 4961 215 

tungen). * 
~ 

Чкбљна, f. vide шкољка 4 

rasio. 

Чарњащи yal је impf. тп, j. коже, 01е 
їп датђеиђе Haut |фабеп, зсађо. , 

Члан, m. der Abfhnitt (des Wreingartens) 
die Abtheilung, segmentam (regio) vi- 
пеае, 

Чланак, нка, m. Der Knödhel, talus. 
Чмавање, n. dag Sdlafer und баш епа 

ğen , dormitatio, | 
Чмавати, ам, у. impf. fhlafend fans 

lenzen, sterto, 
oa”, f. da8 Tuh, pannus. 
Чоан, на, но, н. п, чавшире, tuden, 

e panno. 

Чобан, та. vide чобанин. 
Чобанија, f, ђаб Hirtengeld, merces pas 

storiş. | | 
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m. dee фе, pastor, cf Чбшица, f. dim. 9. uoa. 
Чпаг, m. die Zafhe, Rodtafe, finila, 

cf. џеп. 
Чреда, f. (по намастирима ипо црк- 

вама) die Reipe, ordo: cag je mero- 
ва ч реда. 

Чрез’, үз Сри]ёзгу и по Бачкој) висе, 
рег (6106 im тока фен Berftande): 
чрез њега сам продао. cf. с. 

i ббанин, 
11 пастир. 
| Чббанинов , ва „во „ђев Hirten, pastoris. 
| Чббаница (чобаница), f. die Hirtin, 

pastrix (?) 
Чобанов , ва, во, D¢8 чобан, pastoris. 
|Чобански, ка, ко, 1) Hirten:, pasto- 

ricius, 2) ady. nah Hirtenart, more 
li pastorum. 

| Чобанчад , f . (coll.) die jungen Hirten, Чубар, бра,-та. der Gaturey, Satureia 
+! pastoris pueri. hortensis Lin. 
»|Чобанче , sema, n. Der junge Hirt, pa- Чувакућа, f. die фанатит, semper vi- 

уот tectorum Linn. t stor | juvenis. 

Чувалдуз“ „ та, Die Pafnadel, acus ser- "| Чобања, f. баё Wafferfağ, vasculum a- 
ччайсша, cf. пбан. 

Товећ, m. 1) der Menfh, homo, 2) der 
rann, vir, maritus: мо] човен; 10- 
век не може биши човен, довле га 
жена не врсти. 

'Чбвество, n. das MenfHenthum, humani- 
tas. 

1 

Hose sj, чја „"чје , ет фепа , humanus. 
|Товечуљак, љка , т. vide човечић, ~ 
|Тово , m. Der Элеп (vertraulih), homo. 

.| Ives, m. vide човек (mit alen Ableis 
tungen). 

; Îja, f. „(у Cois и и у Панд 
„|. vide" тыр 
„Јовешина, f. 1) риё де с 
| 2)намастир близу ше ријеке. 3) село 

|, (нца на из у кене > 
| с 

или 8 E vide ROMA 

Jom, m. о ј дувана, ein, Päfhèn . 
| Tabak, fasciculus : 
F s, Чом дувана, лула окована — 

Чопбр, m. mi. j. свиња, eine Herde 
+ Бфтсеіпе, grex porcorum. | 
а {. ye е чарапа (mit af 

leitungen): кее ЖУЗУ 32" 
|орба“ ере и чорба, f. Die Suppe, 

jus, jasculum. Од јевшина. меса чор- 
| ба за плот, 
——— — —— 

| ef. газда. 

| {р оашин, на, но, des Grotperen , 
| omini 

|Хорбацијница , f. die Brotfran, domina, 
орбетшина , f. vide чорбина. _ 
|Торбина, f. augm. 9. чорба, 
| брбица, f. dim, y. чорба, · 
Хорбблок, та, der Suppenfhlirfet , рага- 

situs. Док је чорбе, доста чорболока. 
ЛЈорбурина, f. vide чорбина, 
lom, m. Der (tunde) Hügel, collis (н, 1. 
виноград у чошу, или на чолгу). cf. 
бријег. 

НА 

оў тог; намастира. Чокешина 

| Чудна, 

| Торбапија“, m. der Brothþerr, dominus, 

Чошан, на, но, » Tide noan, урне £, 

и 

улеп5 consuendis fasciculis. vide сама- 
руша. RO IBETOBY иглу изједе, тре~ 
ба чувалдуз да изасере. 

Чување, n. раб Hüten, custodia, 
Чувар, m. Der Hüter, custos. — 
Чуваран, на, но, H, п. човек, жена, 

wirthidaftlid , 
|Товечанство, п. vide човестро. >= 15. 
|Човсчина, È augm, №. aT, Ba, BO, vide ч йр 
|Ловечић, m. dia, Y. човећ. > уваркуКа, f. (по Српуи ә: 

кој) vide тувакућа. 
Чуваров, Ba ,- во, Deg Hüters, с 

415. 
Чувати, ам, у. impf. hüten, custodio, 
Чуватисе, амсе, ү. т. impf. fi hüten, 

сауео. 

урен, на, мо, weit befant, famosus. 
Чувење, n. Das Рбкепјадеп јата: по. 
чувењу. 

Чуг, m. уде попив. ; 
Чудан, дна, но, чудан човек, 1) рупе 

‘Derlih, morosus. 2) аифетосреп еф, ad» 
КО. mirabilis. 5) аду. (чудно) шипфетиф, 

шиг, амфегогреп ф, ыи, in 
mod uın 

Чудество, п. vide чудо hein 
Чудила, n. pl. 9бїипбегдїйдё, mira, 
miracula: канва cy mo чудила? 

Чудишисе, имсе, У. т. impf. коме , 
HAH ү. , fi mwmundern, miror, 

тансппстг, nomen feminae: 
Чол. ma, шо, фипдегї ш, јео 

бат, singularis. А 
Чудо, р, (річ «уда. и удеса), дав Buns 

дес, miraculu 
` Чудошвбран, рна, но, н. п. икона, 

wunderthätig , thaumaturgus, Љескова. 
је масш чудошворма. 

Чудошворац, рца, ш. der Wunderthå- 
tev, thaumaturgus. 

ЧуБёье, n. даб 9бипбегп, miratio. 
Чӯкумбаба, f. die Urälteemutter, atavia. 
Чукумбабии, на, но, Der чукумбаба, 

atayiae, 

Чукундед, m. (Рес. и Срем.) vide чу- 
кунђед. 

Чукундеда, f, (у Бачкој) cin Kraut, 
Ћесбее genus. 

банаба ест ‚ Нада 
0. > 
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Чувундеддв ,„ ва, 
Җае. К 

го, (Pec Срем, ) i 
vide уне. Ah ырлый, | sy б. Жы. 

ЧукунБед (чукунђед), m. (Ep) прађе- - | 
дов отац, der Иг: Исагођра(ет, | 

Чувунђедов (чувунђедов), ва, во, 
(Ерпц.) des Ur- Urgrpfvaterê ,7 А 

Чул”, ш. покрова Г мауы ь 
Чулав, ва, во, н. 4. оВ4н, овца, mit 
Eleinen Obren, parvis auriculis. - 

Чума, f, vide gyra. и У 
Чўн, га. der Kahn, das Kánot, ef. opa- 
ницата? фан, 4 ; k 

Чунањ, нка, тл.) das Зебе фу ап, 
radius textorius 2) die Röhre bey Waf 
ferleitungen, tubus a Дода . Д 

Чуница, f. vide чун би = 
Чункопизда,{, cunni ampli. 
Чупа, f. dag Büfhel (Haare), fasciculus 

capillorum. 
Tyna, f. ein Weib mit ungefänmten баа: 

теп, mulier impexis capillis. 

Чупав, ва, во, mit ungefämmtem Haas 
ге, crinibus impexis. Х 

Чупање, n. Daê Жашеп , vulsio. - 1 
Чупати , AM, >. impf. тирјси, vello. 

Чупатисе, amce, v.r. impf. ганјет, 
т1їхог, 

Чупсрак, рка, m: das 
culus. 

Чупкање , n. dim, 9.чупање 
"Чупкати , ам, dim. о, чупати, > 
Чурук“, ай). indeql. Буна, fragilis, cf. 

покварен Pn a к» Д-ЛЫК. 
Чути, чујем, у. pf. hören, aúdio. 
Чушисе , чујемсе, у, г. pf. verlauten, 

auditur. | 

Чушура, f. die Ф{фщиса, die hölzerne, 
$!а(фе auf Reifen , vasculum vinariuin. 

Чутурстина, f. augm. y. чутура ~“ 
Чутурица, f. dim. ө. чутура. ~ 
Чутшуроислилац , aga, m. der Tidhutu: 
г ra = Auêtrinfer, cf. чутурошворау. 
Јупуротвбрац, pya, m. (eine fomi- 
fhe Berdrepung аё чудотворац, 
Der Tfhuturthäter ftatt Wundercpäter) : 
он је велики чутурошворац! 

Чуча, f. cf. Gjera (само у оној, zaro- 
нетки) А А 02 e 0, 

Чучавац, вца, m. m. j. гра, који се 
не притиче, die Grünfifole; Erdfifole, 
(die niht ап der Све þinaufrantt) , 
phascolus repens ? 

Чучање, n. da Hoden, TÒ conquiniscere 
(conquectio ?). 

Чучаштши, чим, у. impf. Бофеп » conqui- 
и15Сс0, 

Чучнути, нем, у. pf. nicderhoden , con- 
quıntsco, 

ШТ, fasci- 
GWA 

>“ + 

Рам“, 

чаб Ме. | 

J 

} аба*, 1)in der Redendart: џаба ти 
(џаба му) mo, ш. ј. на част ти || 
шо, 16 {фепЁе Dirê. 2) дашилабу. | 
Код Турана је обичај да Беко}и кад 
дође у кавану заповједи кавеџији 
ше да каву свима који се нађу у 
кавани, па он сам плаши; и шо се 

, Fame дао (или плашио) цабу, 
„Кад soju плати цабу, онда каве- 

ција виче паба! кад даје људма 
филпане с кавом $ а ономе који је 
плашио да најпослије, и рече му 
‚вала (а не џаба); gratis. 

Мабаисати, аишем, у. рї. {фепгеп, 
` допо, vide поклонити. _ l | 

чагара, f. die Shule (їп den Klöftern), 
Das Shuhkimmer, schola (von Бак, der 
ХЕћрсиЕ 2 oder усп џакаши ?). | 

Мак“, m. пршена врећа, Der Саф, 
saccus. 5 

Чакање, n. Das Lärmen der Kinder, stres 
pitus. 

Varamu, ам, v. impf. lâärmen я ir po. 

m. vide стакло 
Чамадан *, m. eine Wefte 

nus, praecipue Albanorum. 
МЧамбас *, m, Der Pferdefenner, 

eguorum, 

Ҹахшја *, f. Die Mofhee, die Kirke Der 
`- Fürfeds, templum» Turcicuma [ 

Ҹанариһа*, f., Art runder Pflaumen, 
pruni genus. + ` 

Мачић, m. dim, ©. пак. 22.2 
“бан, ш, die Wanne, Kufe, сира. | 
Ҹебана*, f, Ме Munition, рег Kriegs- 

vorrath, copia bellica. ха 
Чебрак, о ДНУ и у Бачк.) vid 
просјак د УЛ 

Чебрање, n. уде прошење „ет 
"ебрати, ам, vide просити 17" 
МЧевап“, m. vide одговор, Red un 

Antwort. j || 
Чевапити, им, у. impf. yerantworten , 

vide одговарати. Ў | 
Мевапеһе, u. раб Berantworten, vidd 

одговарање. || 
Чевер, m, Damascenerftahl, ferrum da4 

mascenumn. 3 
Чевердан, т. | die Damascenerflinte, 
Чеверлија, f. f telum датазсепша: | 
„Дао би му дуга џевердана — | 
„Он прислони своју џеверлију — __ 
елат " „а. der Вфаифегт, БО 

carnifex (fr. le деоЏег). E 

7 

tunicae ве- 

peritus 
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Желатов, ва, во, des Бфа ис, 
сати1бс15. 

челебпија *, m, der ОфјепђаибГег , ne- 
gotiator boarius. 

Мелебџијин, на, но, Des Odhfenbinds 
~ ierg, negotiatoris boarii. 

„" Колеп“, m. eine бегде Odfen, armentum, 
| Желепчија, m. vide џелебција. 
„ Чемсрал, та. Der General, imperator , 
. summus ђе dux, cf. пенерао. 
Аенералица , Ё. Die Generalin, uxor зоте 

mi ducis, | 
Зенералов, ва, во, de Generals, sum- 

mi ducis. ; 
Ченераловипа, f. i. q. џенералица. 
"енералсни, ка, во, 1) General, 

‚ summorum ducum, 2) аду. Generals 
ата, more ducum. КУ 
Ченсрао, рала, m. vide пенерал 

‚ Жењак“, њка, m. угде/бој.. 
| еп“, m. vide чпаг ли 23 

Чибра“, f. der Баз (ооп anntwein , 
аф), tie Trebern, faeces. 
Жигерица*, f, 1) урна, die Reber, je- 

cur. 2) njera, die Lunge, pulmo. 
И aoh f. Die Reberwurft, farcimen 

repaticum. 

Ма *, f vide копље „аа, 
Жилїш*, ш. Der 93и: аб, bafulus mis- 

 . silisر

Милишае , n. 20$ Spiel mit Dem Wurf- 
Жаб, lusus baculi missilis. 

Милишатисе, амсе, у. г. Поре. dên 
Убит Таб werfen, ludo baculo missili. 
илиш. се узме по средини па се 
баци тако, да иде управо Kao стри- 
јела. Турци се обично џилитају с 
коња, M.j. узме сваки по један ти- 
лиш па узјашу на коње, па онда 
бацају један за другим и бијусе. А 
Беца се џилитају пјешице, и гле- 
"дају које ће даље бацити. 

Милитимичке, m.j. бацити, Pfeilars 
tia, more sagittae. ` 

Чилитнушисе, немсе, у. г. pf. einmal 
. реп unum werfen, mitto baculum. _ 
Чимрија“, f. der Geifhalê, avarus, vide 

трдица. 
Чин“, m. der Riefe, gigas (fr. le géant). 
Жингафа *, f. полеђина од лисичје ко- 

° же“ код hypunja) ‚* Der Rüden am 
бифаба!де, dorsum cutis vulpinae. 

Чинов, ва, во, Deg Niefen, gigantis, 
Yuna, ‘f, Elingendes Gpiekeug (Shera 

ben) für Kinder, crepundia. 
Жога, Ё. cin Bein yon einem gerfreffenen 

4 Odfen, Pferde, os, nudum carnibus’, 
: equi aut bovis dilaniati. 

¥oros, m, vide пога. 

а жоњање, n. (оегаф1ф) das Sigen und 
пете Dalba fh lafend = marten. ji 

Жоњаши, ам, v, impf, figend und halb 

„ Бан.) vom брест. ©фа{{е1, баё 

Шаврањика, # der Gafflor, carthamus 

Жор Шал өто. 

{ФЇа{еп® erwarten, exspecto dormitans 
in sella. 

дра, f. (Sdimpfiwort) eine magere 
Sdmein, sus macra. 

Чубе, бета, п, ein langes Obertleid 
ohne Месте!, togae genus, 

Мукела, f. Shimpfwort auf einen Hund, 
convicium in canem. cf, калаштура. 

ME. nga, m. варош и граду 
Србији (на десном бријегу Саве). 
Шабачка , ка, ко, von Шабац. 
ав, шва, m, ђіс abt, sutura. 
авољ, т. (у Сријему, у Baun, и у 

а есјфајт, vas aquarium. 
Шавран, m. Der Safran, crocus sati- 

vus Linn. 
E Ж. 

tinctorius Linn. | 
Шајак, шајка, ш. eine Art Tuh (wie 
бајт), panni genus. | 

Шајка , f eine Urt ае auf Der Doz 
nau, Die © фа е, navis genus. 

Шајваш, m. Der ©фајёеціфіћег, паша 
qui est in шајка, ] | 

Шајкашки , ва, ко, der Зјфа и, 
nautarum. 

Шајчан, на, HO, н. п. зубун, YOR ma- 
]ав-®шф, e certo panni genere, 

Wara, ++. 1) Die offene Hand, palma. 2) 
die Handyoll, manus, manipulus : дај 
ми једну шаку брашна. . | 

Шакање, n. рад Paden mit Den Händen 
(aum Sdherge), pugna palmaris. j 

Шакашисе; амсе, у. r. impf. fi mit ) 
der {Тафеп Hand рафеп, гіхагі 
palmis. 

Шал“, m: 
genus. 

Шала, f. dee Зе, јосиз. Из шале 
‚проја роди. _ E | 
абава д о „Сријему) у и. | 

врљање; 4 л» омса pe 
Шалабазаши, ам, vide врљаши тне 
Шалваре*, f. рі. die breiten Hofer diez 

fes Nameng, caligarum genus, 
Шалваретине, f. рі. augm. y. шалваре, 
Шалварице, f. pl. dim. y. шалваре. 
Шалйишра, f. der Salniter, Salpeter, 

nitrum, sai nitrum, ; i 
Шалишисе, имсе, у. r. impf. ferzen, 
{рейт Ку. 

Шалитра (шалитра),!. уїдйезпалиншра. 
Шалукатре, f. pl. (у Сријему, y Бачы. 

и у Бан.), die Şaloufier , (брест. Shas 
ји : Safter) , cancelli hispanıci. 

зле МИЕ. РӮ 

бер ефаш, panni indici { 



Шаљ ‚Шар 

Шаљёње, n. dag ©фегзеп, јосаНо. 
Шаљив, ва, во, |фегу на, fpaphaft, 

Jaci ашап. 

Шаљивац, вца, m. der Freund des Shet 
део , amans joci. 

Шаљивица, f. ме Freundin des Shere 
55 , агаиз joci. 

П'аљивчина, m. augm. 9, шаљивац. 
Шам, m. Sprien, Syria: 
„У Шаму ће каде проплакаши — 
Шамалаца *, f. атај , pannus damą- 

зоели5. 

Шамаја", f. eine Art Kopftuch der Frauen, 
yeli genus, 

Шамијца, f. dim. 9. шамија. 
Шамалнјаана, f. т. ј. сабља, Damas: 

cener: Kilinge, ensis Damascenus : 
„Трже Бајо мача зеленога, 

Шар Шаш 

и. п. Шарап Краљевића Марка, dec 
Shed, equus varius. з) bunte $гацбеп, 
da einige reif find, andere noh Бар 
grün, variae uvae: већ има wapya. _ 

Шаргизда, f. у овој загонешви: Тица 
зпаргизда све село нагизда, а себе 

не може? (m. ј. игла). 

git 

Шарен, на, но, 1) punt, varius, 2) фор» 

ребилаја, der niht ing Auge blider 
fann, duplex. | 

Шаренград , ш. ап der Donau in Girs 
mien. j 

Шаренитисе, имсе, у. г. impf. bunt 
анејеђеп , varius sum. ў 

Шареница, f. еіп (bunter) ®еррїф, ѕіга« 
gulum. 

ne Dunte 
Iapu, m. vide шарац Сы од Дуже 

i | Шарка, f. 1) шарена гуја, 
„А Љубовић сабљу шамлијанку — 7 „. 4. Оф!апде, serpens varius. 2) шарена 

1Шангтшан, mua, но, vide чуру кокош, pynte Henne, gallina varia; 
Шанац, nga, ш. die Сфанје, шап 

mentura , vallum. 
Шзаишав, ва, во, (по Сријежу 

Бачк, и по Бан.) vide роп 
Шанупш, нем, у. pf. lifpelnfinsusurro : 

шани му на уво. y 
Шал*, кг, vide стипса. y, AW AA 
Шапа, f. die fote, pes (canis, felis, 

vulpis etc.) 

Шапат, m. dag Gelifpel, susurrus, Ша- 
пат y патрат. 

enag, пца. ш. ein ©ріе (in Sirmien) 
milen естафјепеп име Беіоес[еі 
(919108, in Städten; “yei genus. 

Шапица, f. dim. ¢. шацалљу ‚ 
Шап?в, m. vide пас. 
Шаптање , п. daş Qifpeln, insusur- 

ratio, 

Шаптати, пћем, у, impf. ligpeln, su- 
SsSurro. 

Шапчанин, ш. ein @фабаег. 
Шара, f. dag Bunte, varietas (picturae), 
Шара, f. die bunte (5. B. Flinte, Shaf), 

varia, 

Шара (планина), f, Berg in Serbien, 
(mons Scardus 2): 
„Kog оваца y Шари планини — 

Шарамибв, ш. eine Art Becfhanzung , 
muniment] genus, 

Шарамцровић , ш. dim, y. шарампов 
Шаран, ш. der Karpf, carpio. A 
Шаранчић , m. dim. y. шаран 

по 

gatio. 2) Dag bunte Treiben (Ciederlidjs 
teit), vita inconstans. 

Шарай, ња, ње, Karpfen:, carpioe 
num. 

Шарати, ам, у. impf. 1) bunt тафеп, 
уаперо. 2) еб bunt treiben, liederlih 
feyn, viyo dissolute (quoad matrimo- 
ninm). 

Марац, рца, ш, з) шарен коњ, Бао 

 Шарӧв, ш. 

2 арчић, m. dim. 7, шарап. 

| уйш 
Шарање, р. 1) dag 5ипітафеп, varie 

„закољи ми шарку кону, која не носи 
5) шарена пушка, bunte Пије, te¬ 
lum varium : | 

* „apre пушке по средини носе — 
4) шарве (р1.), Ме Thürangeln und 
раб Tpürband, cardo et vincufum ja- 

\ пцаё.„, : К f 

Шаркија, f. велиѕа шамбура од двије 
жиде. 

ein fhecfiger Hund, canis, 
уаг! 15. 

Шаровит, ша, то, (ст.) vide шарен: 
„Ни 'су гаће као што су гаће, 
„Већ су гаће врло шаровише— 
Шаровљев, ва, во, Deg шаров, canis 

varii. 

Шароња, m. бег fhedige 508, bos vas 
rins, 

Шароњин, на, но, #8 шароња, bovis 
varil. | ул 

Шарпељ, та. Die феї фагрез die | 
an (саде, damit die Flinte міфе u na 

mittelbar die Kleidung berúhre und 
befhädige, fasciae genus, А 

Шаруља, f. die (фес де Sub ат 
Шаруљин, на “но, Der шаруља“ Se 

variae. í 

Шарчев, ва, во, deê Sheen, equi 
yarll. 

Шарчина, f. augm. $. rapan, seté 7 
2 2" 

аш (у Сријему, у Bays. и у, Бан.) 
vide H к te зек. А “>. f 

Шатор, m. Мїаё чадор. 2 у > 
Шатра, f. der Stand, Die 

des Raufmann , tentorium mercas 
toris. 

Шафран, m. vide зцавран- 2272. ,/ 
TA д f. vide mAP penaa 
Шачаца, f, dim, ¢. шака. 
Шачурина, f. augm. y. шана. 
Ши, ш. рад Rietaraê, carex, 

Фад 
Аину 



‚ Шездесеторо, eine 2115951 von [еф а 

Шен 

Шашарика ‚ f. Der Stengel deg Фи, 
ѕсариѕ zeae mais Linn. 

Шашаровина, f, vide кукурузовина, 
MiamKun*, m. Der Zaugenihts, nebulo. 
Шваба, m. (Pec. и Срем,) vide Швабо. 

015 Шаш 

| Швабица, f. die ©фтйбіп (Deutfhe), 
sueva, germana. 

Швабичила, f. dim, ©. Швабица, 
Швабо, m. (Ерц.) der Schwabe (etwas 
оста ф Пф für: Deutfher), suevus (рег 
contemptum pro germano). 

Швапски, ка, ко, т) fhwäbifh, sues 
vicus. 2) аду. fhwäbifh , suevice. 

Швапчад, f. (coll.) junge Shmwaben, 
. suevi juvenes. Играла се рацка деца 
са швапчадма. 

' Швапче , чеша, п. da8 Офтрабтеји, sue- 
7,  vulus. | 
` Шваплићи, m. pl vide швапчад. 
Швигар, та. das Stüæ der фе фе, das 
фиаце (nalt), scuticae appendix quae 
crepat, . ' 

Hispana, f. vide сврава (mit allen Abs 
leitungen). | 

Шврћа , m. (Рес, и Cpem.)} dee Weids 
Шврко, m. (Ерп.) ling, homo 

mollis. | 
Шебој, m. э) жути, cheiranthus Cheri 

Linn, 2) црвени, сћегашћиз annuus 
Linn. | 

Шева, f. Die Qerhe, alauda. 
Шевар, m. 1) агипдо arenaria Linn. 2) іе 
taude, Der Обаиф, frutex. 

Шеварйк, m. dag @е{їгашф, Ва 
Шеварић, m. dim. 9. шевар 2. 
Шевин, на, но, бекфеп:, alaudae, 
Шеврдање, n. 1) dag unftäte Bewegen, 

bald ber, bald hin, motus inconstans. 
2) die Unbeftändigteit, inconstantia. 

Шеврдати, ам, у. impf.) 1) unftät feyn, 
Шеврднуши, нем, у. рё. ў sum incon- 

stans. 2) fig, unbeffandig (ери, sum in- 
constans. i i 

Шеврљуга, f eine Art leinen Bogels , 
aviculae genus. 

Шевтелија“, f. vide бресква 
Шегрт“, m. der беђујциде, 
Шеер“, m. vide mep. 
Шездесет, fechzig, sexaginta. cf. шесет, 
Шездесешеро, vide шездесешоро. 
Шездаесети, ma, mo, der [ефудје, 

sexagesimus. 

7i 

sexaginta, 
Шемлук, m. vide шенлув, 
Шемщеша*, а. pl. eine Art 

vorn am ере (mie Die Krebforps Data 
fen), funiculi adsuti (praetexti),vesti. 

Шена, f. hyp. 9. а у ода 
Шеница, f. der Weizen, triticum. | 
ЗЛеничан, чна, но, н. п. еб, Wei- 

+, исеца, ) 

Ри 

ЕЛ 
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Шеничипа, f. Art Kraut, herbae genus. 

Шеничиште, n. де, wo einmal Wei- 
en geftanden, ager olim tritico срп из. 

ми m. vide весеље ан 24 
Шепирење, п. Das букет wie ein 

Pfau, superbitio ut pavonis , explica- 
tio vestium, 

Шепиритисе, v. r. impf. fih brüften 
wie ein Pfau, superbio и рау, 

Шепипа, f, vide Кепицаг®- 2E 
Шепртља , f. dag Paliiren, remedium 

ад tèmpus: то је шепршља; ударио 
у шепртљу. 

Шепршљење , n. dag Palliiren , reme- 
dia temporaria, 

Шепршљитши, им, у. impf. раДїїгеп, 
malis ad tempus mederi. | 

Шепут, m. die Shlingt, laqueus: cse- 
жи на шепуш. И А 

Шепутић, m, dim, 9. megy 7 

Шер“, m. vide варош. 2 үк 
Шербе, бета“ , п. vidé медовина. 
Шерсмешовић, та. (спт.) Пјевасе како 

је Московска царица, госпа Јели- 
савка писала књигу; 
„Петру зету Шеремешовићу — 
Шерит“, m. die 0ге, limbus. „ 
Шерпа, f. hyp. 9. шерпиьа# 

Шерпање, n. рад Фацесп, фегитдеђел 
um etwas, ambitio rei. 

Шерпати, ам, v. impf. око шта, auf 
etwas lauern, um etwas ђегитдеђеп, 
ambio rem. ; ( 

Шерпиња, Ё. ein ісбепег Dreifuf, tri- 
pus fictilis. ; а 

Шерпињица, f, dim, 9. шерџпињде ~ 
Шесеш, vide шездесет. А 
Шесетеро , vide шесеторо/& 
Шеесет, ша, що, vide шездесети, 
Шесеторо , vide шездесешоро. _ 
Шеснаест , јефјеђи , sedecim, 
Шеснаестеро , vide’ шеснаесторо. 
Шеснаести, ша, шо, Der јефаеђије, 

decimus sextus. 
Шеснаесторо, Anzahl von [ефзеђи (їс. 

une Seizaine) Sedecim, 
Шест, feh , sex. 
Шесшавһ, m. der Бефјег , senarius (;. 9. 

Pferd, Münze). 
Шесшавива, f. н, п. кобила, (tutte) 

von feh Jahren, (equa) sex аппогищ, 
Шесшарв, m. ver 3irfel, circinus. _ 
Шестарење , в. рад ЭїгїеЇп, circinatio, 

4 

al 

‚ Шестариши, им, у. impf. girfeln; cire | 
cinare. ү 

Шеошёрица, f. vide шесторица. 
Шестеро, vide шесторо. 
Шест, ша, шо, der {ehfle, sextus. 
Шестина, f. 1) das Сефвфе!, sextans 

с | N И) 8 d ? · pars sexta. 2) Ипар! von їеф, вех, 

Шестица, f Ме eds (ци жасар, 
зеца ц3, 

۲ 
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Шестонрилп, ла, ло, |ефедећиасте, 
sex alis instructus: свети шесто“ 
крили Аранђеле: закрили ме RpH- 
"лом твојим. | 

Шестбдперац, рца, m. буздован од 
таест пера: 

„Ал он скида златна шестоперца — 

Зестопер, ра, ро, (ст.) ода {eds 
пера maê man fepe: 3 

љТигончпосејала 
„Шестопер калопер — 

Шестонсрни , на, но, (ст.) von feds 
пера: 

„Буздоване шестоперни ! 
Шестиорица, f. Ungal von feh, зех, 
шесторо, Anzahl von {ефё, sex. 

Шетање , п. ђабв ©радмегеп, Wandeln, 
ambulatio, | 

Шсетати , ам (и шећем), у. поре. wan- 
Del, ambulo. 

И статисе, аме (и шећемсе), у. г. 
зорї. fpazieren, wandeln, ођатађијо. 

Шетља петља, f. cf. цицибан (само у 
оној загонетки). 

Hemma, f. Der Сбраџегаапа, ambula- 
tio: ошишао у шетњу. 

1ШеБа, f, {й]{е@6 Rind, mellita : 

„Шекер meho, да се не sapamo — 
Шећер, m. бег Bucfer, saccharum. 

Шећерсње, n. dag Rudern, adspersio 
sacchari, conditio sacchari. 

Шећерити, им, у. impf. guern, sac- 
charo coudio. 

Шеһерли*, indecl. gegudert, saccharo 
conditus : 

„На шећерли каву и ракију — 
Шећерна, на, но, ией}, dulcissi- 
mys ̂  шећерни и медени мој! 

Шсћеров, ва, во, н. п. глава, Der 
Hut Zuger, meta sacchari. 

Шешана*, f. eine Art Flinte (öftere. der 
Stuben), teli genas. 

Tp а +“ | Der Gallapfel, galla. 

ШМ ешр, m, der Hut, pileus. 
Шешйрина , f. augm. 0, шешир. 
Шешприк, dim. у. шешир. 
Шеширџија, m. der ди птафес, pilea- 

rius (opifex), 

Шеширтијин, на, по, De? дштафев, 
рПеагп. 

1116, m. das бећедиф, virgultum. 
Шиба, f. 1) die Spiefruthen, poena vir- 

garum: меглнули га (ударили га) на 

шибу. 1) eine Art langer Kanone (ооп 
Eleinerm Ха Феу, eine бео алде, 
tormeûti genus : 

„Док ми гледа Крњо на Земуна, 
„А Маргеша на Врачар на поље, 
„Tanna шиба на малу Вишњицу — 
Шибало, ш. die Жибђе des Trommel- 

(01456, virga tympani, 
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Шибање, n. Das. Streichen mit Ruthen, 
саезто (virgis). е | 

Шибатши, ам, у. impf. mit Ruthen fteeiz 
chen, virgis саедо. | - 

Шибе! interj. їо jagt man Die jungen 
Hunde fort, vox pellendi catulos (jt 
епрафтепеп faat man ош). Г | 

Шибенйв, ш. ©ібепіёо, Sebenicum. 
Шабљавн , та. das Фи епас биф, vir- 

zuültum; cf. шиб. ; 
Шиватна, f. шиваћа игла, Die Nåh- 

nadel, acus sutoria (ad зпепдит), | 
Шиваћа, ha, he, н. п. игла, abs, 

sutorius, ad suendum. 
Шивеша , n. pl. die vielen Böpfe der Tür- 

finnen, caudulae capillorum apud fe- 
minas Turcicas. -. 

Пија, f. der Hals Mer Фаије, Rrebfen), 
collum. Та по maja, ma по врату; 
није по шији, већ по врату. _ 

Шијак, m. Ерџеговци зову Шијацима 
све: Србље, који не говоре као они 
(н. п. лијепо, бијело, млије- 
ко, кољено: него лепо, бело, 
млеко, колено и M- д.); а Cpi- 

јемци и Бачвани зову Шијацима Ер“ 
пеговце, Далмашинце и Рвате. У 
Србији се нашто састану у вече 
Ерпцеговци и Шијаци (као н. п. на 
комидби), па се чишаву ноћ nag- 
говарају, m. j. Ерцеговци припови- 
једају о Ши ацима МАЊЕ човећ 
Aye и смјешније може измислити; а 
mako опет Шијаци о Ерцеговцима. 

Шијакиња, f. die СОфуани, femina e 
terra 759 зџијаци, 

Шијачки, Ka, ко, гс) тфђа ф, то» шија» 
ци. 2) аду. гфђавиф , more то» шијаци. 

Шијсње, n. баё ађеп, sutura. i 
Шик, m, vide клободан, 
Шика, f. Daê ЗИфеп der Gang, sibilus 

anseris: стоји га шика. 
Шккање, п: das ЗИфеп der Gans, si- 

bilatio. 

Шпкарсње, п. Daê Reihen beim |фтрез 
сеп Sragen, anhelatio bajulantis. 

ЬШїк®рїшпи, им, v. imp. feihend fraz 
aen, апһе1ив bajulo. | 

Шикати ; шичем, у. impf. фей wie 
Die Gans, sibilo ut anser: 

Шке! interj. fpriġt man şu jungen 
Сфоднеп , um fie fortaujagen, vox 
pellendi porcellos. 

Шивља, f. eine Urt fpigigee ©фїе, 
navigii genus. 

Шикљање, n. dag Heryorraufhen, pro- 
гпрџо. | 

Шикљати , ам, у. поре. Вегоок{огиде[п, 
шіс̧о, ргоѕі о! шикља крв из ране; 
— вино из бурета. . 

Шиклица, f. dim. $. шивља. 
Шїновапшсе, вујесе, ү. г. impf, fih 
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{hi fen, decet. cf, приликовати, ли- 
_ чити, доликоваши, одликовати. 
Шилер, та. (у Сријему) Det Edieler 

(Wein), vinum helvolum. 
Шилераст , ma, то, н. п. вино, {10 

[еси?, а 7 
Шило, n. Ме Aple, subula, | 
Шиљак, љва, m. eine hölzerne Aple, 

subula lignea. 
Шилббв, те S Hild ip a f ¢, miles in 

statione; statio. 

Шиљббчење , n. dag еф траве = ftepen, 
statio. , 

Шиљбочити, им, у. impf. Бф рабфе 
‚_ Кереп, sto, sum in statione. 
иљег, m. еіп junger Widder, aries 
juvenis. 

Шиљегвица , f. ein junges Shaf, ovis 
„juvenis. | 

Шиљёж, f. (coll.) junge Shafe (beider: 
lei беја ефев), oves juvenes. 

ПИРА mema, n. ein }ипде$ SUE 
Shaf, oves juvenis, 

Hirinep, vide шилер. 
Шаљераст, па, шо, уде шилер 
Шиљчић, m. dim. 9. шиљак. 
Ш?мшир, ш. де: Вифебашку 

semper virens Linn. 
Шимширов, Ba, во, де; Зијррашт, ра 

хїпїїз, 

Шимшировина, f. Burbaumbholz, 1 ignum 
buxi. 

buxus 

Шйндра, f. (coll) die фита, sci- 
dulae. 

Шиндрика ‚ f. die Ghindel, scidala. 
Шиник, m. (y Еоц.). ein (еісеіретађ, 

mensurae genus. е 

Шинуши, нем, у. рё éinen (Ruthen) 
` бнаф, решфепрјеђ verfegen, саедо 
virga, flagello. . 

Шипак, пка, m. 1) (0 ест. Hetfhepete 
fhe) die Hagebutte, fructus (bacca) rosae 
caninae. з) оћеш шипак! eine- беде ! 
wird nicht daraus, non auferes. 

· Шипар, m. (ово Дунава доље од Ho- 
реча) der тапипфе Haufen, huso mas. 

Шипила, n. pl, на разбоју оне ABH- 
је дашчице, што држе брдила за 

забрдњану. . 

Шипка, f, 1)die Ruthe, virga, 2) ein Sting- 
lein (Bley), virga. plumbi. 5) пушчана, 
Der 0арећос, virga glandi plumbeae adi- 
gendae 

тШиподе ојвода), m. (cni) сіп рое: 
Рых {фет бідеплате іп einem fatyrifhen 

соі ёе, mit Xnjpielung аш{-шиб, q. de 
“Dar Обгаифригфђеефег (аці 

Der иде аф): 
„Оно у главом Шиподер војвода, ' 

; „Оно ши је суђен Бувегија — 
Шипраг, m. (у Сопјему) yide шиб, че- 
са, · 
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Шипурина, f. Бег Stängel der Traube, 
der “Lrauben beraubt, scapus uvae. 

Шипчалук, m. даб ера и {йг den 
Ladeftoé ди Der Flinte, locus virgae selo- 
peti inserendae. 

Шинчипа, f, dim $. Ea 
Шира, f. 1) der Moff , mustum. 2) чпи- 

ром, gedrängt, catervatim. 
Ширење, n. Daê шы dilatatio, 

Ширина, f. Die Breite, lal 
Ширипт * ; E шерит 
Ширити, им, У. impf. breiten, dilato. 
Широк (сою. шира), ва, го; breit, 

latus Ury 

Ширбм, adv. cf. шира. 
Шити, шијем (part. p 

поре. nähen, suo. 

Шићао, m., Gewinn , 

praeda, cf. добит: 
„У бећара свакога шићара, 
„Понајвише буа и ушију. 
Пићарити, им, у. рї. erbeuten, lueror, 
Ш пћарција*, m. der gerne Beute mahf, 

praedator : 
„Гледале га jom три шићарџије — 
Шина, f. eine Urt Flinte (Der Stugen), 

telum accuratius, 
Шипар, m. der Сфат[їф йб е, jaculator. 

Шіцарскӣї, ка, ко, 1) ©фат{[фїбепт+, 
јасшіаїогіиѕ. 2) аду. wie ein Сфат 
dige , more jaculatoris periti. 

Шиш ~, m. vide ражањ. 
Шишов , m. Daê erwadfene Füllen (дет 

man die apne tugt), pulli equini 
Sonus: 

Шишакиа, f. 
futte, equa juvenis. 

Шишање, п. dag tugen, Ubfheren , 
ването, 

Шишати , ам, у. impf, @б{фегеп, ton- 
део, сЁ, стрићи. 

Шишашовац, вца, т. нашастир у 
фрушкој гори. Шишатовачки , ка, 
ко, von Шишатовац, Шишатовча- 
мин, калуђер из Шишатшовца. 

Шишаче, чеша, п. vide mime. 
Шише, шеша*, п. eine (NRofolio-) 

SiafDe, le genus. 
Шипше, шета, n. ein junges Füllen , 

Deu man die Måhne gehoren, pulli 
equini genus. 

Шишка, f. die Galläpfel, gallae. 
ЇПкакљање, р. vide чкакљање.#/= 
а. ам, Vide чкакљатши.я#* 
Шнакљење , vide чкапљење, - 
Шкављив , ва, во, vide чкављив. 
Шкављиши ; им, vide чкһакљиши: 
Швамут, m. das Фађеп eines juter 
Hundes, gannitus: стоји га їпкамүупт. 

Шкамушсње, п. раё 95411, gannitio. 
Шкамуташи, мућем , т. поре оеп: 

baien, < gannid. 

5. и д т. 

luerum, Beute, 

ИСАВ 

eine junge емосфјепе . 

 سا

ДЕШ ааа AKI. o 
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ме часловац, кад изучи H пре- 
Ш кембе Р бета s р. vide бураг уе?” onnea, изучи бевавину, онда уз- 

шптете, Швиљење, n. dag Blinzeln, 70 со 
connixio. 

Шкъиши, им, у. impf. Blinjelrt, con- 
niveo: 

Швлопац, пца, m. Der Stih (des Flohs, 
der Wanze), vestigia ictus cimicis, 
pulicis, 

Шклсбца, f.. бритва дрвени кора, ein 
Tafhenmeffer mit hölzernen Schalen, 
cultelli genus. 

Шкода, f, (у Сријему, 
Бан.) der ©Сфадеп, 
штпепта. 

Шводити, им, ү. паре, faden, no- 
сео. сЁ. удити. 

Шкођёње, п, даб ©фађћеп, detrimenti 
ада о, 

Школа, f. die ©фиїе, schola. У Срби- 
ји, у Боснии у Ерцеговинн, ни у 
100 села нема свуда једне школе, 
него (који мисле бити) попови иха- 
Er yue по намастирима вод 
калуђера или по селима вод по- 
пова. Код сваког намастира има 
по неколико Бака, па који су мало 
мањи, они чувају љети козе, овце, 
јариће, јагањце, свиње; саде и 
плијеву лун; иду уз плуг; купе CH- 
јено, шљиве и ш. д а већи иду с 
калуђерима по писанији; а зими, 

поштио донесу дрва (обично је да 
свако јутро и вече иду у дрва), и 
напоје калуђерске коње, а мањи 
почисте собе, скупе се у нагару 
me им какав калуђер, или ђакон, 
показује да уче чаши ши; или сва- 
ки учи код свогдуовника. Mao- 
ги љети забораве, што зими нау- 
че: и шако ђекоји уче по 4, по 5 
година, па још не знаду чашиши. 
Попови обично имају по једнога, 
или по два ђака, који такођер 
чувају стоку, раде све послове до- 
маће и носе водицу по селима. Ако 
ли ђе у наији има (или постане) 
школа, онда људи из околни села 
воде ђецу мађистору и плаше 
му на мјесец те и он учи. У mko- 
ли ђеца морају сједити и учити 
од jympa до мрака (само што о- 
muay те ручају); а кад yuen чаше, 
орау (сви у глас) тако викати 
(чате и сваки своје), да се у шко- 
и ништа не може разабрати. Ka- 

KO по намастирима и код попова, 
тако и по школама, ђеца почињу 
учигли из рукописа (зашто нема 
буквара), и. п, учитељ напише he- 
штету што ће данас учиши, па 
кад оно научи,а он му напише друго 

Бачк. н у 
amnum. cf. 

и ш. д. Kaa soju han шако из py- Wncauga, f. dim. y, школа, 

чиша неволика пута часловац, OH- 
да узме псалтир; а који изучии 
пречита ненолика пута псалшир, 
онај је већ изучио сву књигу: 

"онда може биши, ако оће, поп, 
калуђер, мађистор, прота, архи- 
мандрит, ако има досша новаца, 
и владика. 
Промшавшије година, за владања 

Прнога Ђорђија, биле су постав- 
ене школе готово по свим Bapo- 
шима и градовима, а и по ђекојим 
селима. У Бијограду, осим мале 
двије школе (једна за варошку $e- 
цу, а друга за Турску, која су се 
била исврстшила), била је велика 
школа, каһове Србљи никад до 
омда нигђе нијесу имали, нити је 
данас Бе имају! Она је постала 
1додме године; у њој је први yun- 
тељ био покојни Иван Југо- 
вић (или Јован Савић), послије 
њега Г. Миљко Радоњић, Ла- 
зарВоиновић, Глиша (не знам 
како се зваоји Симо Милуши- 
нов Симоновић. У велику су 
ИЕ примали само момчад, која 
су већ знала чашиши и (помало) пи- 
сати, па су онђе учили на Срп- 
свмо језику историју свију 
народа од постања свијеша до 
„данас; земљеописаније ције- 
логсвијсша ишшатшистику 
свију држава; прала (чини ми 
се Римска); неиппо мало из физике; 
начин како се пишу писма (свакоја- 
ка); рачун; Њемачки језик и нра- 
воучишелна прсеподавани- 
ја. За те све науњне била су три 
учишеља, и раздијељене су биле на 
три године. у 
А у Сријему, у Бачкој и у Бана. 

шу, има сад у сваком селу школа, 
и учитељима свуда плаћа општи 
на; али се науке слабо разлињују 
од оније у Србији: и овђе још уче 
eya чатиши из славенскога 
часловцаи из псалшира (но- 
је не разумију сви ни директори, 
а камо ли учитељи и ђаци); и то. 
је и oshe још (готове са Срп- 
ска књига. Истина ма поред 
псалтира још неколико тобоже 
школски књига, н. п. K & III H X H eHe, 
Рачунича, Библическа HC- 
торија, Руповодсшвоњ че- 
C TH O CM Hn; али залуду кад на пра- 

С 

поме Српском језику нема још ng 
Буквара! П. 
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Шо Шљ 

Школски, на, ко, 1) Sceul =, scholastic 
cus. 2) аду. {hulmûfig, scholastice, 

Шкољка, m. 01е фицфе!, concha. 
Швбљчица, f. dim, 9. шкољка, ~— 
Шквопап, nga, m. vide E 
Шкопити , им, vide штројти. 
Шкопљење , п. vide штројењег = 
Шкргутање , n. Daê Япігіфеп, frendor, 
Швргушаши , гућем, у. impf. ш. j- 3y- 

бима, Ёпісіфеп, frendo : 
„Главом маше, зубима шкртуће. 
Швргутнуши, нем, у. рї. fnirfhen, 

frendo : ера == 
„Главо Өтү, убима тивргушну — 
Шарипа, і) фа$ Kuarren, crepitus. 

2) Daê Gaufen feidener Kleider, stridor: 
„Стаде шкоғпа свилени вавада -— 

Шкрипавац, вца, m. eine Art е багеп 
Baumfgmamê, fungi comestibilis genus, 

Шврипае, n. dag Knarren, stridor. 
· Шкрипати, ам (и шкрипљем), у. impf 

fnarren, strideo. · 
Шкрипиши, им, vide шкрилатк. 
Шкрипљење, n. vide шкрипање. 
Шврипов дан, ва дне, m, О шври- 

пову дне, кад се бараци стригу, 
1. e. nil, ad calendas стаесав. 

Шкуда, f. еіп Scudo, nummus зета! 5, 
Шљез, m. (Ерп.) бијели, der Сір, 
althaea ofticinalis Lian. 

Шљезовина, f. (Epy ) У феане, ә]. 
thaea officinalis. 

Шљеме, мена, n. (Еру.) der Trama 
baum auf den Dade, culmen tecti, 

Шљепачкӣ, ка, ко, (Epu.) 1) Blinder, 
coecorum. 2) аду. wie еіп Єлијепац, 
more соесі, 

Шљепица; f. (Ерц.) Die Blinde, coeca. 
Шљепота, f. (Ерц.) die Blindheit, coe- 

citas. 

Шљепчовођа, m. (Ерц.) der Blindens 
fübrer, dux coeci. 

Шљива, f. 1) der Pflaumenbaum, prunus. 
2) ме Pflaume, prunum, 

Ш љивик, m. der Pflaumengarten, prunes 
tum. 1 

Шљивић, m. ein Fleiner Pflaumenbaum, 
prunus растао т 

Шљивица, f. dim. 9. шљива. ` 
Шљивов, ва,во, Зе феп» , ргапогит, 
Шљивовац, вца, m. der Stab von 

Pflaumenpolz, baculus pruneus. 
Шљивовача, f. Gto, Knüttel von Prau- 

тепђој;, fustis pruneus, 
Шљивовик, ш. Pflaumenmaffet , aqua 

prunorum, : 

Шљивовица, f. der PRaumenbrannts 
wein, vinum‘ ustum e prunis. 

Шљӣг, та. (тђе-цло Laub gufammens 
faulend, folia humo mixta. 

Шљока, f. die Flitter, Der Fitter, der 
билдер, bractea aurichalci. 

DbY а ә Шун. ў llin 922 

Шљука, f. ме С фиеује, Пседија. На» 

шла шљунка прдавца, nobile par fra- 
_ trum, dignum patella operculum. 
Шљунан; нка, m. (у Сријему и y Бачк.} 

der gröbere (Straen) Gand, arenas 
мокљан, та. der Dummfopf, stupi- 
dus , Stipes. 

Шмрк, m. die ©рейбе (Бурме), Seuerz 
јрсиве, sipho incendiarius. 

Шмркање , n. баё ©фпирѓеп, attractis 
` ad nares. 
Шмрваши, шмрчем, у. impf. (фине 

pfen, абгаћо naribus. 
Шмрвнутши, нем, ү. pf. {фпир{еп, at- 

traho naribus. 
Шоботање, n. Daê Hoplilingen, Dumypfs 

hallen, sonitus cavus: 
Шобошати, боћем, v. impf. dumyf 

Balen, wie eine unterminirte alet y 
resono сауцт. 

Шокадија, f. (соП.) Ме Menge Shot- 
деп, multitudo serborum latini ritus 
(per convicium), 

Шокац, нца, т. (vom ital. sciocco ?) дер 
 Сфоћађ, serbus latini ritus.O4 воље му 
(је, или стоји), као шовцу пост. 
Како опутакои шоквцу(ипратгер ф). 

Шокачки , ка, ко, 1) |фоб ф, serbo- 
rum latini ritus. 2) аду. јфоб ф, more | 
TOY Шопи, 

Шовица, f. eine ©ФфоЁїп, mulier serba 
latini ritus, 

Шовичица, f. dim, у. шокица, 
Шоко, m. (vertrautih) i. q. Moga 
Шокчад, f. (coll.) vide шөкчићи. 
Mosse, чета, r. ein junger Shota; , 

serbus juyeuis latini ritus. 
Шовчење, n. даб Magen gum Shofa, 

daS Офобаз ғ werden, mutatio in ser- 

bum latini ritus. 
Шовчина , f. augm, y. Moran. 
Шовчити, им, у. impf. jum Shota; 

machen, facio esse serbum latini ritus, 
Шовчитисе, umee, у. r, поре. ein 

Shofa; werden, transeo in castra ser- 
borum latini ritus. 

Шовчићи, m. pl. die jungen Sholen, 
Juventus serbica latini ritas. 

Шопроњ, m. HOedenburg , Ѕоргопїаю. 
Шор, m. и. п. у Шапцу пријеки шор 
(тако се зове један сокак). 

Шіорав, ва, во, vide ен ао 
Шорање, n. даб Fortftogen, inpulsio, 

trusio. 

Шорати, ам, у, impf. m. j. капу но: 
гом, јер овен, trudo. cf. ћушнати. 

Шоркапа , f. vide Кушлапа. ` к 
Moya, £ die Зора и и(е, finta mi~ 
htis gregarit. | 

Шпага, f.} (Іа града) Der Degen, gla- 
Піпада, f.f dius. 
Шпаһолац, лца, m, (мени се чини, да 



ой Шпа $~“ та У Жица : Шти зд 
Н 

шо: E (у Сријему, у Baix. и 
Бан оће Station (бе беп робоча. 

Штачица, f.- dim. о, штака, 
Штедење, п. (Рес.) уде штпеБење. 

panus, 2) аду. {рапії , hispanice. Штедети , дим (Рес.) vide штеђети. 
Шпањор, та. vide Шпањолац. \Штшедити, им, (Срем.)угае иппебети, 
Шпијун , m. Der Spion, explorator, vide |Штеђење, п. (Еру. и Срем.) das Spas 

прави Србљи кажу Шпањур) Su 
Spanier, ШЫ daa 

Шпаһблска, f. Spanien, Hispania. 

Шпањблеки, ка, ко, 1) {рап!{ф, his- 

увода. | < теп, parsimonia. 

Шпијуниши, им, у. impf. fpioniren, Штеђетши, дим, v. impf.. fparen, ш 
ехрјого, cf. уводиши. ¦ Rathe Halten, parco. 

Шпијӯнски, ка, ко, 1) ©ріопеп ғ, ех- Штпенад, f. (coll.) die jungen Hunde, 
ploratorius. 1) аду. wie ein Spion, | catuli. ; 
more єхріогаіогию, Штенара, E ни ЛЕ "торба, @фитпр{=#` 

Шпијуњење, n. Daê Gpioniren, explo- i mort für eine торба, convicium de pera, 
ratio. . Штенап, нца, m. der junge ии), cas 

Шпитаљ, m. das Spital, Hofpital, tulus. 
nosocomeion , ptochodochium. ` IHmege, нета, n. сіп junger Hund ober 

Шпиталац, љца, т. der Буна бетођ: | Sundin, с catulus. | 
ner, qui est in позосотео | Штенити, им, v. impf. werfen (von 

Шпитаљски, ка, ка, 1) Spital, по- , Der Sindi), pario. 
socomii. 2) аду. wie im Срба, ut іа. Штенитисе, имсе, ү. т, impf. werfen, 
nosocomio, . pario. 

Штича, f. 1). Ме ©реї фе, radius. сї, Штснци, uana, m. pl, 1) junge Hunde, 
спица. 2) суемейка од бундеве, лу- catuli, 2) die Gpringfeder heim 5 боје, 
бенице, диње; и од шивве, Фер.  тошеп и, ferrum vi sua recellens. 
йети, (vom 300610, der WMefone и. Штењење, n. das Werfen бег Hündin, 
941) ~), nucleus , semen, partus, 

Тита, vide што. Штета , f. Der Shade, damnum., 
Штава, f. раб Legen der Haut ing Waf- Шзпетовавае, n. daS ©фабепбгїпдёт 

бег, um fie пафђес gu gârben, immis- oder Leiden, damnum (damri perpessia 
sio pellium sabigendarum їп aquam : aut Шапо.) 

метнуо коже у "шшарву. у Штешовавати, ам, у. impf, і) Shae 
Штавити, им, X. impt. m. ј. кожу, Den yverurfahen, dimh it infero, 2} 

(tauen: 2) Фе даці єіпреіфеп, aquae ©сфарсп haben, damnum facio. 
immergo pellem, cf. чинити, Штетовати , шујем, v. pê з) Shas 

Штавље, n. дег Amper 4 rumex Linn., реп magen, damnum infero: штето- 

Штављење, n. dag лире еп, ша- вали га Турци тоо гроша (т. j. гло» 
сегаћо. били га). 2) Odhader haben, damnum 

imara, f. 1) der 116015109, pedum facio: штетовао сам на том (y 
episcopi. 2) die rüde, fulcrum, тпрговини). 

Штала, fe (у Сријему „ у Dank. и у Штипање, n. dag Kneipen, vellicatio. 
Бан.) der Stall, stabulum: cf. ap, ко- Штипати, ам (и ипие у. impf, 
ъүшийца.. Епетреп , уе со. 

Штпалог, т. Der Stall, stabulum, Штипкање, тп. dim, Y. титипање. p 
Штампа, f. der Drud, impressio. Штипвати, ам, dim. 9. итпипати. 
Штампање, n. dag Druen, impressio, Штипу тање, n. vide шштипнање. 

Штамшати., ам, у. impf, фтифеп, im- | Штипу: аши, ућем, vide · штип- 
primo, 

пати. 
Ў 

Шшампар, т, der Buddrucfer, typo- | Шипир, aranthus blitum Linn. , 
graphus, Шира, £ Slub, der Лозница Dut lieft. 

Шта лара, f. die BuHdruderey, ty- E А vie Stire Майа. 
ровгар!па | тирка, f ў 

Штип , та. der Stab, baculus, 1пиркање sn. Daê Зе ки (der Wå- 

Штоапац, пца, m. Der Ометћаћ, (ба fhe), говогаћо liuteorum оре amyli. 
den Weberinnen), bacillus transver- Шїпїйрүї. ати. „ам , у. impf. ftårfen, amy- 

ваз. cf, титапци. lo гоһого, ] 

Шипапина , f, augm, Y. шпап, Штпт, m. (у пјесмама и штишо, 
Шптапиһ , m. dim. $. штап, n.) der ©6110, scutuin : 

Штапци , папа, т. pl. 1) pl. о. тита- » Од Konma ти градили посила, 

пап, 2) некакве чешири звијезде, ко- „А од штита гробу повлопнице = 

је стоје једна према другој као ,,О рамену шито објесио, 
штапци у прећи. „А цо коњу копље положио — 

— 



у 

је Шпи Hike 

Штипа, f. die Fåhrfange, contus.) 

Штина, f. раб Abe- Taflen, tabula 
` abecedaria, elementaris (q. d; alia.) 

Штичење, n. Daê Fortfojfen рез офу: 
fes mittelft Der Sabrftange, navis pro- 

` trasio. А | | 

 Штичити, им, у. impf. (рад ба), 
mit Der Fäbrftange осо еп, ргрісодо. 

Што, шта (и чега), 1) газ, quid » 
quod. 2) је, quo : што је више јаја, 
mo је гушћа чорба. 5) mie раврен је 
fo-für: melher, welde, wel 
hes, mit eiaenthümlihem Syntap, die 
in Der (гартай пафјијеђел. 

Штогод, эшшагод, или |чегагод 
_. (Рес. и Срем.) vide штпогођ. · 
Штогођ, пппагођ, или чегагрЁ, (Ери.) М ‘avag Адишвеус1гдепд 10898, шии 

demum, е 
Шшовад, тапфтаї, aliquando, сї, 

кашнад. с | Ыз 

Шїпбквакав, ква, во, еіпідќ, aliquales 
_ Manche. Г 

Штповање,- п. баё Klagen што ћу: 
 conquestio (quid faciam !), 

 Штовати, ouem, у. impf. Plages, што 
Жу? conqueri: тиша agam. 

Imox, кога, jemand ein und andrer, 
=- unns et alter. 
. Himosoja, којега (и штовога), einige, 
| aliqui. | ; 

| ~: ми ши је за што (у Сријему, 
у Бачкој иу Банату: дашто 
мити даштто)? rath енипаб! was 

~ iff 045, divina quid sit— А 
Шшотно, кога, vide штоко. 
| Шточиј, чија, чије, einiger (verfhie= 
denen), aliquorum, 
 Mmomma, шточега (и штошта), dief 
~ und баё, hoc et Шаа, varia. 
 Нппри, m. vide рода. Гледи као 
= титпрв у јаје. пе 
 Штрејёње, n. баё Berfóneider (des 
| (С фшеїпё), castratio porci. 
 Штројити, им, у. impf. осети си, 
| castro (porcum). ‚5 
Штука, f. der Det, lucius, 

б, Штпуле, f. pl. die Stelzen, гтаћае. 
“Штурац, рца, m. der рдфјїе Gipfel 

4:06 Pyanan Berge. 
“Штуп, m. der Stuben (Art Flinte, 
teli авсотаНог15 genus, 
_ИЙйтпупайье, п. dag Rülpfen, cructatio. 
“Шшупашисе, gace, у. г. iinpf. коме, 
| rülpfen, eructo. Кад се номе mmy- 

ца, онда кажу, даганеко помиње; 
а кад погоди ко га помиње, онда 

М штуцање престане. 
| Штучипа, f. dim, $. штука, 
" Штучји, ща, че, Фефеси:=, јасни et 

` luciorum. 
" Шћерати, ам, ү, pf (Ерц.) 1) фаўоп+ 

EWEEK 

Шће · Шум 5б 

т. 
` jagen, Бегабјадеп, depello. 2) зијатше 1 

men =, bineiniagen, сово. 
Шердати , ам, у. pf. verthun, абран. 

den bringen, pessumdo. | 

Шћеривање , n. (Epu) 1) рад Фекорјаг 
дей, depnlsio. 2) баё Jufammentreis 

ben, соасћо. | Йу. | 

Шћеривати, рујем, У, impf, (Ерт) 
з) Берабулбеп, дереЏо. 2) зидати 
treiben, cogo. 

Шести, ohy, (Ерп.) wollen, volo. 
Шк, шћери, f. (Epu.) die офіс, 

filia, cf. ићи, Кер, 

Шубара, f. eine Peljmiige , galerus pel- 
у сеиз. ° » У / д, 

Цу барат m. Der eine Pelgmüge trägt s | 
gestans galerum. pelliceum, 

Шубарстина“, f. augm. 0. шубара. ; 
Шував, ш. Dert Чине, qui sinistra 

manu utitur pro dextra. ; 

Шувава, f. Die linte Hand, laeva. 
Шуваклија, m. vide шгуван. 
Шуга, f. bie ебе, Raude, scabies. 
Мі yras, ва, ко, Erägig, raudig, sea- 

ђловив. : 
Шугање, n. баё Unffecen mit Raude 

раб Bekommen Det Raude, зсар: 
infectia.: 

Шугати, ам, v. impf, mit 50466 anfiea 
Fen, scabie inficio. 

Шугатисе, амсе, у. r. impf. 01е: саз 
· Бе befommen, scabie adfici. 

ука, f, шпдеђбки(е Ziege, capra sine 
cornibus. ' 

Шунав, ва, во, vide шушав. ر ДРИНУ 
Шукумбабау f. vide чукумбабал“ | 
Шукумбабин, на, но, уійечукумбабин. 
1Шукундед (шукундед), т. (Рес, и 

Срем.) vide чукундед. 
Шукунледов (шукундедов), ва, во, 

(Рес. и Срем.) vide чукундедов. | 

Шувунђед (шукунђед), ш. (Epu), vide 
чувунђед. : 

Шукунђедов (шукунђедов), ва, во, 
(Еоп.) vide чунунђеров). 

Шуљак, љка т. 1) (у Бачкој.) $а8 uns 
ierte mit Spreu am те еп уегтепаг 
te Getreide бейт Worfeln, das бет 
Schweinen gegeben wird, quisquiliae 
tritici ventilati 2) сіп Glot, segmens 

tum caudicis, ; 
Шуљеви, m. pl. Ме goldene Uder, kae- 

morrhoides. ; 

Шулкара, f. она рупа, ђе стоји шу- 
љан, die Grube fur den шуљан, fovea 
56егуа а, quisquiliis tritici. 

а а. 

Шума, f. Der Wald, silva. Шума ши 
мапи , tette dih, fuge. 

Шумагсле interj. (јфетуђаћ) er rannte 
dem Walde фи. А 

Шумадија, f. der Theil Serbiens уо буе e 

Der Колубара иц) der Морава (begreift | 
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die nanje : Бијоградска, Смедеревска, 
Крагујевачка, ћарановачка ; Руднич- 
ка und Пожешка), provincia Serbiae: 

Шумадинац, нца, m. ein Офитадег. 
Шумадйнва, f die Офитамеми. 
Шумадински, ва, ко, 1) fhumadifh. 

2) adv. јфитаруф. 
Шумар, m. бег Waldhüter, Förfter, cu- 

stos silvae- i 

Шухёрев, ва, во, vide шумаров. i 
Шумарица, f. у B. Der Kopl, der oder 

io lange er {1% піфё in Köpfe (фпефее, 
brassica hirta, 

Шумаров, ва, BO, des Waldhüters, 
custodis silvae. 727 

Шумипа, f. dim. 7). пута ИЉА 
Шумнат, та, шо, н. п. грана, бег 

[ацђЕ , frondosus : 
„Мушка глава ко шумната грана: 
„Удри граном о зелену траву, 

„Лист опадне а грана остане — 
Шумски, ка, ко, Wald, silvestris. 
Шеунка, f. der ©фипЁеп (öfterr. Der Shuts 

fen), petaso, perna. ; 
Шуњање, n, даб Müffiggehen, оһаш- 

bulatio otiosa. 

Шењање, n. Ваё Herumfdhniffeln, circum- 
odoratio. i 

Ш“њапи, ам, v. impf. шиђе фи ел, 
circumodoro : шта ти шуаш тамо ? 

Шуњатисе, амсе, у. r. impf. типа 
umbergeben , otiosus circumeo. 

Шупа, f. (уСријему, y Baun. и у Бан.) 
Shoppen, ЗОфирреп, tectum, tugu- 

rium. cf. појаша, 
Ш'упак , пка, m. vide гузипа. 

Шўпаъ, nwa, ље, durgbohrt, Durhlis 
hert, perforatus. 

Шупљика, f. Ме dDurhlödherte ©ticfars 

beit ап Den OemDûrmeln, u. f. 10. fo- 
ramina acu picta. 

Шпљиваст , ma, то , [ффесід, loder 
(5. H. Brot), rarus. 

Шупљина, f. die Durhlödherung, foramen. 

Шупљишисе , љисе, у. r. impf. бйгф(1ф# 
На fenyn, perluceo. 

Шупљички, аду, н. п. порубити ма- 

раму, Art gu fûumen , limbum cir- 
cumdandi modus. › 

Шупчина , f, апаш. $. шупак. 

1; пчик, m. dim, y. шупак. 
Шура, т. (der Frau Bruder, ©фтадег, 
1Нурӣк, а. | affinis, uxoris frater, Гү 

Шурдков, Ба, во, deg шурак, аи, 
Шурин , на, но, 0е$ шура; ffinis. 

Шуракв, m. vide шурак“ => 

Шурјаков, ва, во, Des шурјак, des 

< фтоадегв , leviri. 

Шурнаја , f. шурина жена, 0е6 Shw as 

ger Frau, Uxor affinis. 

Шур КЕ Шти 089 

Шурнајин, на, но, der шуриаја, uxo- | 
ris affinis. . 

Шургвање, п. баё Zufammenfteden der 
Köpfe у сопзртано familiaris. | 

Шурсвати , pyjem , v. impf. с ким, 3+ 
fammenftecfen, Бейт mit cinander 
fpreġen, conspiro, | 

Ш уру муру, interj. in дег Verwirrung 
des ©@фгефФепд, im confusione : 

„Шуру муру, аднађ за вуруну — 
Шуш, та, то, vide шүшав. 
Шутење , n. (Рес.) vide шућење. 
Шутети, шутим, (Рес.) vide шућети, | 
Шутити , им, (Срем.) vide шућети. 
Шушкање, n. das О федепђефеп, im- 

positio silentii. | 
Шушкати, ам, у. impf. кога, einen | 

ї9трсідеп ђе еп, jubeo оге, | | 
Шушкап ! бды А 
Шућење „а. (Epy. и Срем.) das ©фшеї# | 

gen, sileutium. 7 аг" 
Шућети, шутим, у, impf. (Еро) fhweiz 

gen, sileo, Еасео. | ҮЗ 
Шућур Богу! (по Босни, понајвише | 
Турци говоре) о Bob! grates зш ео, 
уша, f. 1) vide шука, 2) Не бојисе 
свака шуша Бога, него батине. 

Шушав, ва, во, ohne Hörner, absque 
cornibus, . | 

Шушањ , шња, m. dag abgefallene aub, 
Nadeln, folia quae deciderunt. Сније- | 
ла вода шушањ, па машинила крш, | 
(рећфоо с ф für; fie find оре падити а 
verwandt, cousins а Ја mode де Bre- | 
tagne. 

Шушкање , о. 1) Daê Raufhen, strepi- 
tus. 2) vide шушкетање, 

Шушкати, ам, у. impf. 1) vraufhen (wie | 
die Gidere im dürren Laube), strepo. | 
2) vide шушкетати. , 

Шушкетање , n. рад {реп im Reden, | 
blaesa locutio. | 

Шушкетатши, ам, у. поре, (реа, blac- 
se loqui. 

Шутшљаица, f. (ст.) eine Art Müge, 
galeri genus : | 
„Накривио криву шушљаицу — 
Шушнути , нем, у. рї, vraujhen, stre- 

po, шћоггео. 

Шуштање, n. dag Жашфен (des Stroms), 
strepitus {luminis. 

Шушташи , штим , v. impf. raufen , 
decurro cum strepitu, 

Шчскати, ам, у. pf. erwarten , exspecto- 
Шчепаши, ам, у. pf. paden, arripio, 

ртећепдо. 
Шчињање, u. Daê UnfHiügigfeyn, cun- 

сіло, | 

Шчињатисе, амсе, ү. т. impf. ии» 
fig feyn, cunctor. | 

| 
| 

~~~ 
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